Т
ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (Quesnay table) (ки) – във:
икономическа таблица на Кене, Фр.
ТАБЛИЦА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АВТОМАТ* (economic automaton
table) – таблица с размерност n × m, където n е броят на състоянията на икономическия автомат, а m е броят на входните икономически сигнали (представящи поелементно входните икономически въздействия под формата на букви). Елементът от таблицата, който стои при пресичането на i-тия стълб и j-тия
ред, съдържа две значения: състоянието на икономическия автомат, в което
той преминава от състоянието qi под въздействието на входния икономически
сигнал (респ. буква) xj, и значението на неговия изход при това състояние.
ТАКЕР, А. (Tucker, A.) (кд) – във:
теорема на Кун, Х., и Такер, А.
ТАКТИКА (tactics) (кд) – във:
икономическа тактика (вж. програмиране на икономическото решение).
ТАКТИЧЕСКА ЦЕЛ (operating target) (ки) – във:
лихвена тактическа цел (в макр.) (същото като тактическа цел по хоризонтална крива на агрегатното предлагане на пари (в макр.));
тактическа цел на паричната политика (в макр.);
тактическа цел на паричната политика по вертикална крива на агрегатното предлагане на пари (в макр.);
тактическа цел на паричната политика по хоризонтална крива на агрегатното предлагане на пари (в макр.);
тактическата цел на паричната политика по наклонена крива на агрегатното предлагане на пари (в макр.).
ТАКТИЧЕСКА ЦЕЛ НА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА (tactical target of the
monetary policy) (в макр.), оперативна цел на паричната политика (в макр.),
– конкретна задача на централната банка (в макр.) в областта на паричното
предлагане (в макр.) [на агрегатното предлагане на пари (в макр.)], която се
постига чрез извършването на последователен ред от парични операции, насочени към формирането в народното стопанство на предварително определено
равнище на паричната маса (в макр.). Тактическите цели се определят чрeз
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------избор на цели при паричната политика (choosing the targets in monetary
policy) (в макр.). По-конкретни тактически цели могат да бъдат резервните
агрегати (reserve aggregate) (в макр.) [като банковите резерви (в макр.), незаемните резерви, паричната база (в макр.), незаемната парична база] и лихвените проценти (в макр.) (като лихвените проценти на пазара на федералните
резервни фондове, лихвеният на междубанковия пазар и лихвените проценти
на съкровищните бонове). Разграничават се тактическа цел по вертикална
крива на агрегатното предлагане на пари (в макр.) и тактическа цел по вертикална крива на агрегатното предлагане на пари (в макр.).
ТАКТИЧЕСКА ЦЕЛ НА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА ПО ВЕРТИКАЛНА
КРИВА НА АГРЕГАТНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАРИ (operating target of
the monetary policy in vertical curve of aggregate money supply) (в макр.) – тактическа цел на паричната политика (в макр.), при която агрегатното предлагане на пари (в макр.) остава постоянна величина. При тази тактическа цел
промените в агрегатното търсене на пари (в макр.) изцяло се трансформират
в изменения на пазарния лихвен процент (в макр.) [респ. на номиналния лихвен
процент (в макр.)].
ТАКТИЧЕСКА ЦЕЛ НА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА ПО ХОРИЗОНТАЛНА КРИВА НА АГРЕГАТНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАРИ (operating
target of the monetary policy in horizontal curve of aggregate money supply) (в
макр.), лихвена тактическа цел (в макр.), – тактическа цел на паричната
политика, при която пазарният лихвен процент (в макр.) [респ. номиналният
лихвен процент (в макр.)] остава постоянна величина. При тази тактическа цел
промените в агрегатното търсене на пари (в макр.) изцяло се съпровождат с
еквивалентни на тях промени в агрегатното предлагане на пари (в макр.).
ТАКТИЧЕСКАТА ЦЕЛ НА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА ПО НАКЛОНЕНА КРИВА НА АГРЕГАТНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАРИ (operating target
of the monetary policy in inclined curve of aggregate money supply) (в макр.) –
тактическа цел на паричната политика (в макр.), при която централният банков институт [централната банка (в макр.)] реагира на увеличеното агрегатното търсене на пари (в макр.), като повишава чрез своите механизми агрегатното предлагане на пари (в макр.), но прави това в степен по-малка от необходимата за поддържането на постоянен пазарен лихвен процент (в макр.)
[респ. номинален лихвен процент (в макр.)]. При нея промените в агрегатното
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------търсене на пари частично се абсорбират от изменения в агрегатното предлагане на пари и частично – от изменения в пазарния лихвен процент.
ТВОРЧЕСКА ВЪЗМОЖНОСТ (crative possibility) (ки) – във:
вдлъбнат сегмент от границата на творческите възможности (в микр.);
граница на творческите възможности (в микр.);
граница на факторово-творческите възможности (в микр.);
изпъкнал сегмент от границата на творческите възможности (в микр.);
крива на творческите възможности (в микр.);
крива на факторово-творческите възможности (в микр.);
линен сегмент от границата на факторно-творческите възможности (в
микр.) (същото като линен сегмент от границата на творческите възможности (в микр.));
нелинен сегмент от границата на творческите възможности (в микр.);
област на творческите възможности (в микр.);
област на факторно-творческите възможности (в микр.);
повърхнина на творческите възможности (в микр.);
повърхнина на факторово-творческите възможности (в микр.);
хиперповърхнина на творческите възможности (в микр.);
хиперповърхнина на факторово-творческите възможности (в микр.).
ТВОРЧЕСКА
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
ЗАДЕЛЕНОСТ*
(creative
ecocorenomic allotment) (творчески икокореномически задел) – същото като
творческо икокореномическо обтиучастие.
ТВОРЧЕСКА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (creative ecocorenomic allotment) (ки) – във:
творческа икокореномическа заделеност (същото като творческо икокореномическо обтиучастие);
творческа трансцентитална икокореномическа заделеност (същото като
творчески икокореномически обтитрансцентит и като творческо трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
творческа инцентитална икокореномическа заделеност (същото като
творчески икокореномически обтиинцентит и като творческо инцентитално
икокореномическо обтиучастие);
творческа центитална икокореномическа заделеност (същото като творчески икокореномически обтицентит и като творческо центитално икокореномическо обтиучастие);
3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------творческа уницентитална икокореномическа заделеност (същото като
творчески икокореномически обтиуницентит и като творческо уницентитално икокореномическо обтиучастие).
ТВОРЧЕСКА
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
ОТДАДЕНОСТ*
(creative
ecocorenomic givenness) – същото като творческа икокореномическа ценностност и като творческо трансцентитално икокореномическо субтиучастие.
ТВОРЧЕСКА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (creative ecocorenomic
pheness) – същото като творчески икокореномически субтиинцентит и като
творческо инцентитално икокореномическо субтиучастие.
ТВОРЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (creative economic
allotment) (ки) – във:
творческа инцентитална икономическа заделеност (същото като творческа инцентитална икономическа обтизначимост и творчески икономически
обтиинцентит);
творческа трансцентитална икономическа заделеност (същото като
творческа трансцентитална икономическа обтизначимост и творчески икономически обтитрансцентит);
творческа уницентитална икономическа заделеност (същото като съзидателва уницентитална икономическа обтизначимост и творчески икономически обтиуницентит);
творческа центитална икономическа заделеност (същото като творческа
центитална икономическа обтизначимост и творчески икономически обтицентит).
ТВОРЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ* (creative economic
significance) (без разширената икономическа ингредиентност), творческа
икономически субективит, (*) – икономически ингредиент, който количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на творчески
икономически субект [на субективностен творчески икономически субект*
(creative subjectivitical economic subject)] за нейния творчески икотехномически принос (същото като творчески икотехномически обективит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство);
общо понятие за творческа икономическа субтизначимост (същото като
творчески икономически субтисубективит) и творческа икономическа об4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тизначимост (същото като творчески икономически обтисубективит и като
творчески икономически интерес) (вж. икономика); една от разновидностите
на икономическата значимост (вж.), една от формите на съзидателната икономическа значимост, една от разновидностите на изпълнителната икономическа значимост и един от конкретните изрази на икономическото творчество* (economic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна
икономическа ингредиентност). Творческата икономическа значимост е
форма на съществуване на творческата икономическа енергия* (creative
economic energy) (вж. икономическа дейност) и отношение на признаване на
приложената творческа икономическа активност* (creative economic
activity) (вж. икономическа активност). Тя е кинестично опредметена творческа икономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
творческа икономическа потенциалност* (creative economic potentiality)
(вж. икономическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност творческата икономическа значимост е една от разновидностите на творческото икореномическо участие. Творческата икономическа значимост акцентира върху
дейността на творческия икономически субект, който формира структурата на
творческия 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 творческата икономическа значимост са: (1) творческа трансцентитална икономическа значимост
(същото като творчески икономически трансцентит и като творческо трансцентитално икономическо участие), (2) творческа инцентитална икономическа значимост (същото като творчески икономически инцентит и като
творческо инцентитално икономическо участие), (3) творчески центитална
икономическа значимост (същото като творчески икономически центит и като творческо центитално икономическо участие), (4) творческа уницентитална икономическа значимост (същото като творчески икономически уницентит и като творческо уницентитално икономическо участие) (фиг. 1 и
табл. 1). Ако не е посочено друго, под творческа икономическа значимост
обикновено се подразбира творческата трансцентитална икономическа значимост.
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ТЧ трансцентитална икономическа значимост;
ТЧ икономически
трансцентит
(ТЧ трансцентитално икономическо участие;
ТЧ икономическа
значимост

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на творческата икономическа значимост според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (ТЧ – творчески; 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) творческа икономическа субтизначимост (творчески икономически субтисубективит) и (2) творческа икономическа обтизначимост (творчески
икономически обтисубективит) (фиг. 2).

ТЧ икономическа
значимост;
ТЧ икономически
субективит

ТЧ икотехномически принос;
ТЧ икотехномически обективит

ТЧ икореномическо участие;
ТЧ икореномически субстантит

ТЧ икономическа
субтизначимост;
ТЧ икономически
субтисубективит;
ТЧ икономическа
реализираност

ТЧ икотехномически субтипринос;
ТЧ икотехномически субтиобективит;

ТЧ икореномическо
субтиучастие;
ТЧ икореномически
субтисубстантит;

ТЧ икотехномическа реализираност

ТЧ икореномическа реализираност

ТЧ икономическа
обтизначимост;
ТЧ икономически
обтисубективит;
ТЧ икономически
интерес

ТЧ икотехномически обтипринос;
ТЧ икотехномически обтиобективит;

ТЧ икореномическо
обтиучастие;
ТЧ икореномически
обтисубстантит;

ТЧ икотехномическа зададеност

ТЧ икореномическа заделеност

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

Икономическа значимост
(ИЗ)
(икономически субективит)

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

Уницентитална ИЗ

Трансцентитална ИЗ

Инцентитална
ИЗ

Центитална ИЗ

(икономически
уницентит)

(икономически
трансцентит)

(икономически
инцентит)

(икономически центит)

[цялостна определеност на
ИЗ]

[вътрешна определеност на
ИЗ]

[външна определеност на
ИЗ]

[общо понятие
за определност
на ИЗ]

(вид икономически диспозит)

(вид икономическа същност)

вид икономическо явление)

(вид икономически диспозант)

Сътворителна
(пригодна) уницентитална ИЗ

Сътворителна
(пригодна) трансцентитална ИЗ

Сътворителна
(пригодна) инцентитална ИЗ

Сътворителна
(пригодна) центитална ИЗ

(сътворителен
икономически
уницентит)

(сътворителен
икономически
трансцентит)

(сътворителен
икономически
инцентит)

(сътворителен
икономически
центит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИЗ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИЗ]

[общо състояние на външната определеност
на ИЗ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИЗ]

{уницентитална икономическа пригодност}

{трансцентитална икономическа пригодност}

{инцентитална икономическа пригодност}

{центитална
икономическа
пригодност}

(вид специфант
на икономически диспозит)

(вид специфант
на икономическа
същност)

(вид специфант
на икономическо явление)

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

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

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

Работна (сметна) уницентитална ИЗ

Работна (сметна)
трансцентитална ИЗ

Работна (сметна) инцентитална ИЗ

Работна (сметна) центитална
ИЗ

(работен икономически уницентит)

(работен икономически трансцентит)

(работен икономически инцентит)

(работен икономически центит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИЗ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИЗ]

[работно външно състояние на
външната определеност на ИЗ]

[работно външно състояние на
общата определеност на ИЗ]

{уницентитална икономическа сметна задоволеност}

{трансцентитална икономическа сметна задоволеност}

{инцентитална икономическа сметна задоволеност}

{центитална
икономическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икономическа
същност)

(разновидност
на форма на
икономическо
явление)

(разновидност
на форма на
икономически
диспозант)

Творческа (ползваема) уницентитално ИЗ

Творческа (ползваема) трансцентитална ИЗ

Творческа (ползваема) инцентитална ИЗ

Творческа (ползваема) центитална ИЗ

(творчески икономически уницентит)

(творчески икономически трансцентит)

(творчески икономически инцентит)

(творчески икономически центит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИЗ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИЗ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИЗ]

{уницентитална икономическа ползваема задоволеност}

{трансцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{инцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{центитална
икономическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икономическа
същност)

(разновидност
на форма на
икономическо
явление)

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

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

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

Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална
ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща
центитална
ИЗ

(изпълнителен
икономически
уницентит)

(изпълнителен
икономически
трансцентит)

(изпълнителен
икономически
инцентит)

(изпълнителен
икономически
центит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИЗ]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИЗ]

[външно състояние на външната определеност на ИЗ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИЗ]

{уницентитална икономическа задоволеност}

{транасцентитална икономическа задоволеност}

{инцентитална икономическа задоволеност}

{центитална
икономическа
задоволеност}

(вид форма на
икономически
диспозит)

(вид форма на
икономическа
същност)

(вид форма на
икономическо
явление)

(вид форма на
икономически
диспозант)

Съзидателна
(изгодна) уницентитална ИЗ

Съзидателна
(изгодна) трансцентитална ИЗ

Съзидателна
(изгодна) инцентитална ИЗ

Съзидателна
(изгодна) центитална ИЗ

(съзидателен
икономически
уницентит)

(съзидателен
икономически
трансцентит)

(съзидателен
икономически
инцентит)

(съзидателен
икономически
центит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на ИЗ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на ИЗ]

[вътрешно състояние на външната определеност на ИЗ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИЗ]

{уницентитална икономическа изгодност}

{трансцентитална икономическа изгодност}

{инцентитална икономическа изгодност}

{центитална
икономическа
изгодност}

(вид съдържание на икономически диспозит)

(вид съдържание на икономическа същност)

(вид съдържание на икономическо явление)

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

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

Субстатна ИЗ

Запасова ИЗ

Сустатантна
ИЗ

(икономически сустатит)

(икономически субстат)

(икономически запас)

(икономически сустатант)

[цялостно същество на ИЗ]

[вътрешно същество на ИЗ]

[външно същество на ИЗ]

[общо понятие
за същество на
ИЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)

Сътворителна
(пригодна) ИЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ИЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ИЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна ИЗ

(сътворителен
икономически субстантит)

(сътворителен
икономически
сустатит)

(сътворителен
икономически
субстат)

(сътворителен
икономически
запас)

(сътворителен
икономически
сустатант)

[общо понятие
за състояние
на ИЗ]

[общо състояние на цялостното същество
на ИЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИЗ]

[общо състояние на общото
същество на ИЗ]

{сустатитна
икономическа
пригодност}

{субстатна
икономическа
пригодност}

{запасова икономическа пригодност}

{сустатантна
икономическа
пригодност}

(вид специфант
на икономичесски сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)

Икономическа значимост
(ИЗ)
(икономически субстантит)

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

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

Работна (сметна) сустатитна
ИЗ

Работна (сметна) субстатна
ИЗ

Работна (сметна) запасова ИЗ

Работна (сметна) сустатантна
ИЗ

(работен икономически сустатит)

(работен икономически субстат)

(работен икономически запас)

(работен икономически сустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на ИЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на ИЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на ИЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЗ]

{сустатитна
икономическа
сметна задоволеност}

{субстатна
икономическа
сметна
задоволеност}

{запасова икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
икономическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

Творческа (ползваема) сустатитна ИЗ

Творческа (ползваема) субстатно ИЗ

Творческа (ползваема) запасова
ИЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ИЗ

(творчески икономически сустатит)

(творчески икономически субстат)

(творчески икономически запас)

(творчески икономически сустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на ИЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на ИЗ]

{сустатитна
икономическа
ползваема задоволеност}

{субстатна
икономическа
ползваема задоволеност}

{запасова икономическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
икономическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

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

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

Съзидателна
(изгодна) ИЗ
(съзидателен
икономически субстантит)
[вътрешно
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
изгодност}

{запасова икономическа изгодност}

{сустатантна
икономическа
изгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

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

ТВОРЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ (creative economic significance) (ки) – във:
творческа икономическа значимост;
творческа инцентитална икономическа значимост;
творческа центитална икономическа значимост;
творческа уницентитална икономическа значимост;
творческа трансцентитална икономическа значимост.
ТВОРЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (creative economic
obtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески
икономически обтисубективит, творчески икономически интерес, (*) –
икономически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на творчески икономически субект [на субективностен творчески икономически субект*
(subjectivitical creative economic subject)] за нейния творчески икотехномически обтипринос (същото като творчески икотехномически обтиобективит) в
икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на икономическата об16
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тизначимост (вж.), една от формите на съзидателната икономическа обтизначимост, една от разновидностите на изпълнителната икономическа обтизначимост и един от конкретните изрази на икономическото творчество*
(economic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческата икономическа обтизначимост е творчески икономически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субективностна творческа оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субективностна творческа оценка, т.е. е обективносубективностна творческа икономическа оценка* (objectively-subjectivitical
creative economic appraisement), което е същото като субектностна творческа
икономическа оценка* (subjectiveneous creative economic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност тя е една от разновидностите на икореномическото уобтиучастие. Творческата икономическа обтизначимост е форма на съществуване на творческата обтиикономическа енергия* (creative obtieconomic energy) (вж. обтиикономическа дейност)
и отношение на признаване на приложената творческа обтиикономическа
активност* (creative obtieconomic activity) (вж. обтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена творческа обтиикономическа активност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена творческа обтиикономическа потенциалност* (creative obtieconomic potentiality) (вж. обтиикономическа потенциалност).
Творческата икономическа обтизначимост е обективен творчески икономически ингредиент в смисъл на обективно-необходим творчески икономически ингредиент* (objectively-indispensable creative economic ingredient) [на
обективно-изискван творчески икономически ингредиент* (objectivelyrequired creative economic ingredient)] и в частност – на обективно-необходима
творческа икономическа значимост* (objectively-indispensable creative
economic significance) [на обективно-изисквана творческа икономическа
значимост* (objectively-required creative economic significance]. По-своята
природа той е оптимален творчески икономически ингредиент* (optimal
creative economic ingredient) [в частност оптимална творческа икономическа
значимост* (optimal creative 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
17
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически условия), произтичащи от ограничеността на икономическите
ресурси (вж. моделиране на икономическите системи, модел на икономическата система, математическо моделиране на икономическите системи, математическо програмиране в икономиката). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална обективнонеобходима творческа икономическа значимост* (individual objectivelyindispensable creative economic significance) (съкратено: индивидуалнонеобходима творческа икономическа значимост), фирмена обективнонеобходима
творческа икономическа значимост* (firm objectively-indispensable creative
economic significance) (съкратено: фирменонеобходима творческа икономическа значимост), обществена обективнонеобходима творческа икономическа значимост* (social objectively-indispensable creative economic significance) (съкратено: общественонеобходима творческа икономическа значимост) и т.н.
Творческата икономическата обтизначимост акцентира върху дейността
на творческия икономически субект, който формира структурата на творческия 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 творческата икономическа обтизначимост са: (1) творческа трансцентитална икономическа обтизначимост (същото като творчески икономически обтитрансцентит и същото
като творчески трансцентитална икономическа заделеност и като творчески
трансцентитален икономически интерес), (2) творческа инцентитална икономическа обтизначимост (същото като творчески икономически обтиинцентит и същото като творческа инцентитална икономическа заделеност и
като творчески инцентитален икономически интерес), (3) творческа центитална икономическа обтизначимост (същото като творчески икономически
обтицентит и същото като творческа центитална икономическа заделеност
и като творчески центитален икономически интерес), (4) творческа уницентитална икономическа обтизначимост (същото като творчески икономически
обтиуницентит и същото като творчески уницентитална икономическа заделеност и като творчески уницентитален икономически интерес) (фиг. 1 и
табл. 1). Ако не е посочено друго, под творческа икономическа обтизначимост
обикновено се подразбира творческата трансцентитална икономическа обтизначимост. Вж. и фиг. 2.
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ТЧ трансцентитална икономическа значимост;
ТЧ икономически
трансцентит
(ТЧ трансцентитално икономическо участие;
ТЧ икономическа
значимост

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на творческата икономическа обтизначимост според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (ТЧ – творчески; 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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ТЧ икономическа
значимост;
ТЧ икономически
субективит

ТЧ икотехномически принос;
ТЧ икотехномически обективит

ТЧ икореномическо участие;
ТЧ икореномически субстантит

ТЧ икономическа
субтизначимост;
ТЧ икономически
субтисубективит;
ТЧ икономическа
реализираност

ТЧ икотехномически субтипринос;
ТЧ икотехномически субтиобективит;
ТЧ икотехномическа
реализираност

ТЧ икореномическо
субтиучастие;
ТЧ икореномически
субтисубстантит;
ТЧ икореномическа
реализираност

ТЧ икономическа
обтизначимост;
ТЧ икономически
обтисубективит;
ТЧ икономически
интерес

ТЧ икотехномически обтипринос;
ТЧ икотехномически обтиобективит;
ТЧ икотехномическа
зададеност

ТЧ икореномическо
обтиучастие;
ТЧ икореномически
обтисубстантит;
ТЧ икореномическа
заделеност

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

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

Уницентитална ИОЗ

Трансцентитална ИОЗ

Инцентитална
ИОЗ

Центитална
ИОЗ

(икономически
обтиуницентит)

(икономически
обтитрансцентит)

(икономически
обтиинцентит)

(икономически
обтицентит)

[цялостна определеност на
ИОЗ]

[вътрешна определеност на
ИОЗ]

[външна определеност на
ИОЗ]

[общо понятие
за определност
на ИОЗ]

{уницентитална икономическа заделеност;

{трансцентитална икономическа заделеност;

{инцентитална икономическа заделеност;

{центитална
икономическа
заделеност;

уницентитален икономически интерес}

трансцентитален икономически интерес}

инцентитален
икономически
интерес}

центитална
икономически
интерес}

(вид икономически диспозит)

(вид икономическа същност)

(вид икономическо явление)

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

Сътворителна
(пригодна) уницентитална
ИОЗ

Сътворителна
(пригодна) трансцентитална
ИОЗ

Сътворителна
(пригодна) инцентитална
ИОЗ

Сътворителна
(пригодна) центитална ИОЗ

(сътворителен
икономически
обтиуницентит)

(сътворителен
икономически
обтитрансцентит)

(сътворителен
икономически
обтиинцентит)

(сътворителен
икономически
обтицентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИОЗ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИОЗ]

[общо състояние на външната определеност
на ИОЗ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИОЗ]

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

трансцентитална икономическа обтиппригодност}

инцентитална
икономическа
обтипригодност}

центитална
икономическа
обтипригодност}

(вид специфант
на икономически диспозит)

(вид специфант
на икономическа
същност)

(вид специфант
на икономическо явление)

(вид специфант
на икономически диспозант)
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до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Работна (сметна) уницентитална ИОЗ

Работна (сметна)
трансцентитална
ИОЗ

Работна (сметна) инцентитал-на ИОЗ

Работна (сметна) центитална
ИОЗ

(работен икономически обтиуницентит)

(работен икономически обтитрансцентит)

(работен икономически обтиинцентит)

(работен икономически обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИОЗ]

[работно външно
състояние на
вътрешната определеност на
ИОЗ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИОЗ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИОЗ]

{работна уницентитална
икономическа
заделеност;

{работна трансцентитална
икономическа
заделеност;

{работна инцентитална
икономическа
заделеност;

{работна центитална икономическа заделеност;

работен уницентитален
икономически
интерес;

работен трансцентитален
икономически
интерес;

работен инцентитален
икономически
интерес;

работен центитален икономически интерес;

уницентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

трансцентитална икономическа сметна
обтизадоволеност}

инцентитална
икономическа
сметна обтизадоволеност}

центитална
икономическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
диспозит)

(разновидност на
форма на икономическа същност)

(разновидност
на форма на
икономическо
явление)

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

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

Творческа (ползваема) уницентитална ИОЗ

Творческа (ползваема) трансцентитална
ИОЗ

Творческа (ползваема) инцентитална ИОЗ

Творческа (ползваема) центитална ИОЗ

(творчески икономически обтиуницентит)

(творчески икономически обтитрансцентит)

(творчески икономическиобтиинцентит)

(творчески икономически обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИОЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИОЗ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИОЗ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИОЗ]

{творческа
уницентитална икономическа заделеност;

{творческа
трансцентитална икономическа заделеност;

{творческа инцентитална
икономическа
заделеност;

{творческа
центитална
икономическа
заделеност;

творчески уницентитален
икономически
интерес;

творчески
трансцентитален икономически интерес;

творчески инцентитален
икономически
интерес;

творчески
центитален
икономически
интерес;

уницентитална икономическа ползваема
обтизадоволеност}

трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

инцентитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

центитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
диспозит)

(разновидност на
форма на икономическа същност)

(разновидност
на форма на
икономическо
явление)

(разновидност
на форма на
икономически
диспозант)
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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
ИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална
ИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
ИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
центитална
ИОЗ

(изпълнителен
икономически
обтиуницентит)

(изпълнителен
икономически
обтитрансцен-тит)

(изпълнителен
икономически
обтиинцентит)

(изпълнителен
икономически
обтицентит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИОЗ]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИОЗ]

[външно състояние на външната определеност на ИОЗ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИОЗ]

{изпълнителна
уницентитална икономическа заделеност;

{изпълнителна
трансцентитална икономическа заделеност;

{изпълнителна
инцентитална
икономическа
заделеност;

{изпълнителна
центитална
икономическа
заделеност;

изпълнителен
уницентитален икономически интерес;

изпълнителен
трансцентитален икономически интерес;

изпълнителен
инцентитален
икономически
интерес;

изпълнителен
центитален
икономически
интерес;

уницентитална икономическа обтизадоволеност}

транасцентитална икономическа обтизадоволеност}

инцентитална
икономическа
обтизадоволеност}

центитална
икономическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
диспозит)

(вид форма на
икономическа
същност)

(вид форма на
икономическо
явление)

(вид форма на
икономически
диспозант)
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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
ИОЗ

Съзидателна
(изгодна) трансцентитална
ИОЗ

Съзидателна
(изгодна) инцентитална
ИОЗ

Съзидателна
(изгодна) центитална ИОЗ

(съзидателен
икономически
обтиуницентит)

(съзидателен
икономически
обтитрансцентит)

(съзидателен
икономически
обтиинцентит)

(съзидателен
икономически
обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИОЗ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на ИОЗ]

[вътрешно състояние на външната определеност на ИОЗ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИОЗ]

{съзидателна
уницентитална икономическа заделеност;

{съзидателна
трансцентитална икономическа заделеност;

{съзидателна
инцентитална
икономическа
заделеност;

{съзидателна
центитална
икономическа
заделеност;

съзидателен
уницентитален икономически интерес;

съзидателен
трансцентитален икономически интерес;

съзидателен
инцентитален
икономически
интерес;

съзидателен
центитален
икономически
интерес;

уницентитална икономическа обтиизогодност}

трансцентитална икономическа обтиизгодност}

инцентитална
икономическа
обтиизгодност}

центитална
икономическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икономически диспозит)

(вид съдържание на икономическа същност)

(вид съдържание на икономическо явление)

(вид съдържание на икономически диспозант)
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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна
(удовлетворяваща) уницентитално ИОЗ

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

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) трансцентитално ИОЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) инцентитално ИОЗ

(унисъзидателен
икономически
обтитрансцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икономически
икономически
обтиинцентит)
обтицентит)

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИОЗ]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИОЗ]

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) центитално
ИОЗ

[цялостно състояние на общата определеност
на ИОЗ]

{унисъзидателна уницентитална икономическа заделеност;

{унисъзидателна трансцентитална икономическа заделеност;

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

унисъзидателен уницентитален икономически интерес;

унисъзидателен
трансцентитален икономически интерес;

унисъзидателен инцентитален икономически интерес;

унисъзидателен центитален икономически интерес;

уницентитална икономическа обтиудовлетвореност}

трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

инцентитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

центитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономически диспозит)

(вид специфит
на икономическа
същност)

(вид специфит
на икономическо явление)

(вид специфит
на икономически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческата икономическа обтизначимост са: творческа възпроизводствена икономическа обтизначимост* (creative reproductional
economic obtisignificance), творческа производствена икономическа обтизначимост* (creative production economic obtisignificance), творческа разменна
икономическа обтизначимост* (creative exchange economic obtisignificance),
творческа разпределителна икономическа обтизначимост* (creative
distributional economic obtisignificance), творческа потребителна икономическа обтизначимост* (creative consumption economic obtisignificance), твор27
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа
стопанствена
икономическа
обтизначимост*
(creative
protoeconomizing economic obtisignificance), творческа следпроизводствена
икономическа
обтизначимост*
(creative
post-production
economic
obtisignificance), творческа предипотребителна икономическа обтизначимост* (creative before-consumption economic obtisignificance), творческа посредническа икономическа обтизначимост* (creative intermediationary
economic obtisignificance), творческа бизнес икономическа обтизначимост*
(creative business economic obtisignificance), творческа алокативна икономическа обтизначимост* (creative allocative economic obtisignificance) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална творческа икономическа обтизначимост* (individual
creative economic obtisignificance), фирмена творческа икономическа обтизначимост* (firm creative economic obtisignificance), обществена творческа
икономическа обтизначимост* (social creative economic obtisignificance) и
т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческа усвоявана икономическа обтизначимост*
(creative assimilated economic obtisignificance) и творческа създавана икономическа обтизначимост* (creative gived ecorenomic economic obtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческата икономическа обтизначимост са (1) творческа
сустатитна икономическа обтизначимост (същото като творчески икономически обтисустатит), (2) творческа субстатна икономическа обтизначимост (същото като творчески икономически обтисубстат), (3) творческа запасова икономическа обтизначимост (същото като творчески икономически
обтизапас), (4) творческа сустатантна икономическа обтизначимост (същото като творчески икономически обтисустатант). Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на икономическата обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на творческата 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
обтиизгодоност}

{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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до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

ТВОРЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ (creative economic
obtisignificance) (ки) – във:
творческа икономическа обтизначимост;
творческа инцентитална икономическа обтизначимост;
творческа трансцентитална икономическа обтизначимост;
творческа уницентитална икономическа обтизначимост;
творческа центитална икономическа обтизначимост.
ТВОРЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (individual product creative economic potentiality)
(подразбира се като индивидуална продуктова обща творческа потенциалност
при икономическото стопанисване) (*) – дефинирана в рамките на един трудов възпроизводителски икономически цикъл [индивидуален] (в т.ч. на един
трудов производителски икономически цикъл [индивидуален] и на един трудов
потребителски икономически цикъл [индивидуален]) потенциална възможност
qu = qu(I) на даден индивид като възпроизводствена икономическа единица (в
т.ч. като производител и като потребител) (респ. на неговите производствени
икономичекски фактори) да участвува в индивидуалното икономическо възп32
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------роизводство [в т.ч. в индивидуалното икономическо производство в индивидуалното икономическо потребление (тези два фази в своята общност образуват индивидуалното икономическо стопанисване)] чрез създаване и консумиране на творческия икономически продукт [индивидуален] [в т.ч. на творческия производствен икономически продукт [индивидуален] и на творческия
потребителен икономически продукт [индивидуален]], при което индивидът
се възпроизвежда като трудов производствен икономически фактор. Тя е уплътнена (компресирана) потенциална възпроизводствена индивидуална творческа икономическа активност (individual creative economic activity), насочена към стопанисването на продукти {в т.ч. (1) уплътнени (компресирани) потенциални производствени индивидуални икономически умения (individual
economic skills /knacks/) [същото като индивидуална създаваща творческа
икономическа активност (individual making creative economic activity)] на
факторите, насочени към създаването на продукти, и (2) уплътнена (компресирана) потенциална потребителна индивидуално творческо икономическо усвояване (individual creative economic assimilation) [същото като индивидуална
усвояваща творческа икономическа активност (individual assimilative
making creative economic activity)], насочена към усвояването на продукти}.
Нейното равнище се идентифицира чрез обема на индивидуалния творческия
икономически продукт от qu = qu(I) специфични единици и затова има същото
като него означение. Тя е разновидност на индивидуалната продуктова икономическа потенциалност (друга разновидност на последната е индивидуалната
продуктова работна икономическа потенциалност). Според възпроизводствената икономическа субектност нейни разновидности (чрез които тя се проявява и съществува и за които тя е общо понятие) са (1) творческите производителски икономически способности [индивидуални продуктови], които се
идентифицират чрез обема на индивидуалния творчески производствения икономически продукт qup = qup(I) и имат същото като него означение (именно те
са уплътнените (компресираните) потенциални производствени индивидуални
икономически умения), и (2) творческите потребителски икономически
потребности [индивидуални продуктови], които се идентифицират чрез обема
на индивидуалния творчески потребителен икономически продукт quc = quc(I)
и имат същото като него означение [именно те са уплътненотоа (компресиранотоа) потенциално потребително индивидуално творческо икономическо
усвояване].
Индивидуалната продуктова творческа икономическа потенциалност qu е
потенциална възможност да се създава индивидуалната обща полезност на
33
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическите продукти TU(PI)(q) и затова тя се представя (се експлицира,
се изобразява) като полезностна икономическа потенциалност [индивидуална
продуктова]. Тя се разпредметява (от потенциалност се превръща в кинетичност) в индивидуалната обща икономическа полезност TU(I)(q), а последната
става неин измерител (в индивидуални полезностни единици) в случаите когато тя се интерпретира като индивидуална продуктова полезностна икономическа потенциалност. Тази зависимост е валидна и за двете нейни разновидности. Затова имат място следните твърдения относно тези разновидности.
Първо, индивидуалните продуктови творчески производителски икономически способности qup са потенциална възможност да се създава индивидуалната
обща предавана полезност на производствените икономически продукти
TGU(PI)(qp) (предавана от производителя на потребителя) и затова те се представят (се експлицират, се изобразяват) като полезностни производителски
икономически способности [индивидуални продуктови]. Те се разпредметяват
в индивидуалната обща предавана икономическа полезност TGU(I)(qp), а последната става техен измерител (в индивидуални полезностни единици) в случаите когато те се интерпретират като индивидуални продуктови полезностни
производителски икономически способности. Второ, индивидуалните продуктови творчески потребителски икономически потребности quc са потенциална възможност да се създава индивидуалната обща приемана полезност на
потребителните икономически продукти TDU(PI)(qc) (идваща от производителя и приемана от потребителя) и затова те се представят (се експлицират, се
изобразяват) като полезностни потребителски икономически потребности
[индивидуални продуктови]. Те се разпредметяват в индивидуалната обща
приемана икономическа полезност TDU(I)(qc), а последната става техен измерител (в индивидуални полезностни единици) в случаите когато те се интерпретират като индивидуални продуктови полезностни потребителски икономически потребности. Тези положения за представени нагледно във фиг. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП полезностни производителски икон.
способности
TGU(PI)(qp)

ИП творчески
производителски икон. способности qup

ИП полезностна
иконом. потенциалност
TU(PI)(q)

ИП творческа
иконом.
потенциалност
qu

ИП полезностни потребителски икон. потребности
TDU(PI)(qc)

ИП творчески
потребителски
икон. потребности quc

ИП икономически умения
(ИП създаваща
творческа икономическаактивност)

Индивид. обща
полезност на
икон. продукт.
TU(I)(q)

ИП творческа
иконом. активност

ИП творческо
икон. усвояване
(ИП усвояваща
творческа икономическа активност)

Индивид. обща
предавана полезност на производствения
икон. продукт.
TGU(I)(qp)

Индивид. обща
приемана полезност на
потребителния
икон. продукт.
TDU(I)(qc)

Фиг. 1. Зависимости при индивидуалната продуктова творческа стопанствена икономическа
потенциалност qu (ИП – индивидуална продуктова)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според факторната икономическа обусловеност се разграничават: (1)
индивидуална трудово-обусловена продуктова творческа икономическа
потенциалност* (individual labourly-conditioned product creative economic potentiality) [в т.ч. индивидуални трудово-обусловени продуктови творчески
производителски икономически способности* (individual labourlyconditioned product creative producer’s economic abilities) и индивидуални трудово-обусловени продуктови творчески потребителски икономически
потребности* (individual labourly-conditioned product creative consumer’s
economic needs /necessities/)] – когато производствената икономическа система функционира само с трудови производствени икономически фактори; (2)
индивидуална физическо-обусловена продуктова творческа икономическа
потенциалност* (individual physically-conditioned product creative economic
potentiality) [в т.ч. индивидуални физическо-обусловени продуктови творчески производителски икономически способности* (individual physicallyconditioned product creative producer’s economic abilities) и индивидуални физическо-обусловени продуктови творчески потребителски икономически
потребности* (individual physically-conditioned product creative consumer’s
economic needs /necessities/)] – когато тя функционира само с физически производствени икономически фактори; (3) индивидуална трудово-физическообусловена продуктова творческа икономическа потенциалност* (individual labourly-physically-conditioned product creative economic potentiality) [в т.ч.
индивидуални трудово-физическо-обусловени продуктови творчески
производителски икономически способности* (individual labourly-physicallyconditioned product creative producer’s economic abilities) и индивидуални трудово-физическо-обусловени продуктови творчески потребителски икономически потребности* (individual labourly-physically-conditioned product
creative consumer’s economic needs /necessities/)] – когато тя функционира
едновременно с трудови и физически производствени икономически фактори.
Когато не е посочено друго, под индивидуална продуктова творческа икономическа потенциалност обикновено се подразбира индивидуалната трудовофизическо-обусловена продуктова творческа икономическа потенциалност.
Според факторната икономическа определеност се разграничават (1)
индивидуална трудово-определена продуктова творческа икономическа
потенциалност* (individual labourly-determinate product creative economic
potentiality) [в т.ч. индивидуална трудово-определени продуктови творчески
производителски икономически способности* (individual labourlydeterminate product creative producer’s economic abilities) и индивидуална тру36
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дово-определени продуктови творчески потребителски икономически
потребности* (individual labourly-determinate product creative consumer’s
economic needs /necessities/)] – когато тя е установена (определена) според характера и от позициите на трудовия производствен икономически фактор, и
(2) индивидуална физическо-определена продуктова творческа икономическа потенциалност* (individual physically-determinate product creative
economic potentiality) [в т.ч. индивидуална физическо-определени продуктови
творчески производителски икономически способности* (individual
physically-determinate product creative producer’s economic abilities) и индивидуална физическо-определени продуктови творчески потребителски икономически потребности* (individual physically-determinate product creative consumer’s economic needs /necessities/)] – когато тя е установена (определена)
според характера и от позициите на физическия производствен икономически
фактор. Ако не е посочено друго, под индивидуална продуктова творческа
икономическа потенциалност обикновено се подразбира индивидуалната трудово-определена продуктова творческа икономическа потенциалност.
Когато векторът на продуктовото икономическо производство се състои
от един елемент (от един вид продукт), са налице индивидуална еднопродуктова творческа икономическа потенциалност* (individual one-product
creative economic potentiality) [в т.ч. индивидуални еднопродуктови творчески творчески производителски икономически способности (individual oneproduct creative producer’s economic abilities) и индивидуални еднопродуктови
творчески потребителски икономически потребности (individual oneproduct creative consumer’s economic needs /necessities/)] и индивидуално
еднопродуктово творческо икономическо стопанисване (individual oneproduct creative economic protoeconomizing). Когато той се състои от два елемента (от два вида продукти в двумерното пространство на икономическите
продукти), са налице индивидуална двупродуктова творческа икономическа
потенциалност* (individual two-product creative economic potentiality) [в т.ч.
индивидуални двупродуктови творчески производителски икономически
способности (individual two-product creative producer’s economic abilities) и
индивидуални двупродуктови творчески потребителски икономически
потребности (individual two-product creative consumer’s economic needs
/necessities/)] и индивидуално двупродуктово творческо икономическо стопанисване (individual two-product creative economic protoeconomizing). Когато
той се състои от три елемента (от три вида продукти в тримерното пространство), са налице индивидуална трипродуктова творческа икономическа по37
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тенциалност* (individual tri-product creative economic potentiality) [в т.ч. индивидуални трипродуктови творчески производителски икономически
способности (individual tri-product creative producer’s economic abilities) и индивидуални трипродуктови творчески потребителски икономически потребности (individual tri-product creative consumer’s economic needs
/necessities/)] и индивидуално трипродуктово творческо икономическо стопанисване (individual tri-product creative economic protoeconomizing). Когато
той се състои от повече от три елемента (от повече три вида продукти в тримерното пространство), са налице индивидуална многопродуктова творческа
икономическа потенциалност* (individual muitiproduct creative economic
potentiality) [в т.ч. индивидуални многопродуктови творчески производителски икономически способности (individual muitiproduct creative producer’s
economic abilities) и индивидуални многопродуктови творчески потребителски икономически потребности (individual muitiproduct creative consumer’s economic needs /necessities/)] и индивидуално многопродуктово
творческо икономическо стопанисване (individual multiproduct creative
economic protoeconomizing).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
индивидуална творческа продуктова икономическа потенциалност се конституират още и съответстващите на последните понятия за индивидуална продуктова творческа консуматорска потенциалност* (individual product
creative consumptionary potentiality), индивидуална продуктова творческа
стопанска потенциалност* (individual product creative protoeconomic potentiality), индивидуална продуктова творческа пазарно-икономическа потенциалност* (individual product creative marketly-economic potentiality) и индивидуална
продуктова
творческа
фининсово-пазарно-икономическа
потенциалност* (individual product creative financially-marketly-economic
potentiality). Общо за всички тях е понятието за индивидуална продуктова
творческа поддържаща потенциалност* (individual product creative
sustenance /sustaining/ potentiality) (за индивидуална творческа продуктова потенциалност при поддържането).
ТВОРЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА СИЛА (creative economic force) (ки) –
във:
творческа трудова икономическа сила (същото като интегрален творчески трудов производствен икономически фактор);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------творческа трудова производствена икономическа сила (същото като интегрален творчески трудов производствен икономически фактор);
творческа факторна икономическа сила (същото като интегрален творчески производствен икономически фактор);
творческа факторна производствена икономическа сила (същото като
интегрален творчески производствен икономически фактор);
творческа физическа икономическа сила (същото като интегрален творчески физически производствен икономически фактор);
творческа физическа производствена икономическа сила (същото като
интегрален творчески физически производствен икономически фактор).
ТВОРЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА СУБСТАНТИВНОСТ (creative economic
substantivity) (ки) – във:
външна творческа икономическа субстантивност (вж. творчески икономически субективит).
ТВОРЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (creative
economic subtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност),
творчески икономически субтисубективит, (*) – икономически ингредиент,
който като субективна проекция количествено определя субективновъзприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на творчески икономически субект [на
субективностен творчески икономически субект* (subjectivitical creative
economic subject)] за нейния творчески икотехномически субтипринос (същото като творчески икотехномически субтиобективит) в икотехномическото
възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на икономическата субтизначимост (вж.),
една от формите на съзидателната икономическа субтизначимост, една от
разновидностите на изпълнителната икономическа субтизначимост и един от
конкретните изрази на икономическото творчество* (economic creation),
последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческата икономическа субтизначимост е творчески икономически
ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субективностна
творческа оценка или още е субективно отражение на обективнонеобходимата субективностна творческа оценка, т.е. е субективносубективностна
творческа
икономическа
оценка*
(subjectively39
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------subjectivitical economic appraisement), което е същото като субективистична
творческа икономическа оценка* (subjectivistical economic appraisement).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на творческото икореномическо субтиучастие. Творческата
икономическа субтизначимост е форма на съществуване на творческата
субтиикономическа енергия* (creative subtieconomic energy) (вж. субтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената творческа
субтиикономическа активност* (creative subtieconomic activity) (вж. субтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена творческа субтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа
субтиикономическа потенциалност* (creative subtieconomic potentiality) (вж.
субтиикономическа потенциалност).
Творческата икономическа субтизначимост акцентира върху дейността на
творческия икономически субект, който формира структурата на творческия
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 творческата икономическа
субтизначимост са: (1) творческа трансцентитална икономическа субтизначимост (същото като творчески икономически субтитрансцентит и същото
като творческа икономическа ценностност и като творческа икономическа
ценност), (2) творческа инцентитална икономическа субтизначимост (същото като творчески икономически субтиинцентит и като творческа икономическа феност), (3) творческа центитална икономическа субтизначимост
(същото като творчески икономически субтицентит и като творчески икономически диспотант), (4) творческа уницентитална икономическа субтизначимост (същото като творчески икономически субтиуницентит и като творчески икономически диспотит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под
творческа икономическа субтизначимост обикновено се подразбира творческата трансцентитална икономическа субтизначимост. Вж. и фиг. 2.
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ТЧ трансцентитална икономическа значимост;
ТЧ икономически
трансцентит
(ТЧ трансцентитално икономическо участие;
ТЧ икономическа
значимост

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на творческата икономическа субтизначимост според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (ТЧ – творчески; 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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ТЧ икономическа
значимост;
ТЧ икономически
субективит

ТЧ икотехномически принос;
ТЧ икотехномически обективит

ТЧ икореномическо участие;
ТЧ икореномически субстантит

ТЧ икономическа
субтизначимост;
ТЧ икономически
субтисубективит;
ТЧ икономическа
реализираност

ТЧ икотехномически субтипринос;
ТЧ икотехномически субтиобективит;
ТЧ икотехномическа
реализираност

ТЧ икореномическо
субтиучастие;
ТЧ икореномически
субтисубстантит;
ТЧ икореномическа
реализираност

ТЧ икономическа
обтизначимост;
ТЧ икономически
обтисубективит;
ТЧ икономически
интерес

ТЧ икотехномически обтипринос;
ТЧ икотехномически обтиобективит;
ТЧ икотехномическа
зададеност

ТЧ икореномическо
обтиучастие;
ТЧ икореномически
обтисубстантит;
ТЧ икореномическа
заделеност

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

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

Уницентитална ИСЗ

Трансцентитална ИСЗ

Инцентитална
ИСЗ

Центитална
ИСЗ

(икономически субтиуницентит)

(икономически
субтитрансцентит)

(икономически
субтиинцентит)

(икономически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИСЗ]

[вътрешна определеност на
ИСЗ]

[външна определеност на
ИСЗ]

[общо понятие
за определност
на ИСЗ]

{уницентитална икономическа реализираност;

{трансцентитална икономическа реализираност;

{инцентитална икономическа реализираност;

{центитална
икономическа
реализираност;

икономически
диспотит}

икономическа
ценност}

икономическа
феност}

икономически
диспотант}

(вид икономически диспозит)

(вид икономическа същност)

(вид икономическо явление)

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

Сътворителна
(пригодна) уницентитална
ИСЗ

Сътворителна
(пригодна) трансцентитална ИСЗ

Сътворителна
(пригодна) инцентитална
ИСЗ

Сътворителна
(пригодна) центитална ИСЗ

(сътворителен
икономически
субтиуницентит)

(сътворителен
икономически
субтитрансцентит)

(сътворителен
икономически
субтиинцентит)

(сътворителен
икономически
субтицентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИСЗ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИСЗ]

{сътворителна
уницентитална икономическа реализираност;

{сътворителна
трансцентитална икономическа реализираност;

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

сътворителен
икономически
диспотит;

сътворителна
икономическа
ценност;

сътворителна
икономическа
феност;

сътворителен
икономически
диспотант;

уницентитална икономическа субтипригодност}

трансцентитална икономическа субтипригодност}

инцентитална
икономическа
субтипригодност}

центитална
икономическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икономически диспозит)

(вид специфант
на икономическа
същност)

(вид специфант
на икономическо явление)

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

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

Работна (сметна) уницентитална ИСЗ

Работна (сметна)
трансцентитална
ИСЗ

Работна (сметна) инцентитална ИСЗ

Работна (сметно) центитална
ИСЗ

(работен икономически субтиуницентит)

(работен икономически субтитрансцентит)

(работен икономически субтиинцентит)

(работен икономически субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИСЗ]

[работно външно
състояние на
вътрешната определеност на
ИСЗ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИСЗ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИСЗ]

{работна уницентитална
икономическа
реализираност;

{работна трансцентитална
икономическа
реализираност;

{работна инцентитална
икономическа
реализираност;

{работна центитална икономическа реализираност;

работен икономически диспотит;

работна икономическа ценност
(икономическа
стойност);

работна икономическа феност;

работен икономически диспотант;

уницентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

трансцентитална икономическа сметна
субтизадоволеност}

инцентитална
икономическа
сметна субтизадоволеност}

центитална
икономическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
диспозит)

(разновидност на
форма на икономическа същност)

(разновидност
на форма на
икономическо
явление)

(разновидност
на форма на
икономически
диспозант)

45

45

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Творческа (ползваема) уницентитална ИСЗ

Творческа (ползваема) трансцентитална
ИСЗ

Творческа (ползваема) инцентитална ИСЗ

Творческа (ползваема) центитална ИСЗ

(творчески икономически субтиуницентит)

(творчески икономически субтитрансцентит)

(творчески икономическисубтиинцентит)

(творчески икономически субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИСЗ]

[творческо външно състояние на
вътрешната определеност на
ИСЗ]

[творческо външно състояние
на външната
определеност на
ИСЗ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИСЗ]

{творческа
уницентитална икономическа реализираност;

{творческа
трансцентитална икономическа реализираност;

{творческа инцентитална
икономическа
реализираност;

{творческа
центитална
икономическа
реализираност;

творчески икономически диспотит;

творческа икономическа ценност
(икономическа
полезност);

творческа икономическа феност;

творчески икономически диспотант;

уницентитална икономическа ползваема
субтизадоволеност}

трансцентитална икономическа ползваема
субтизадоволеност}

инцентитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

центитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
диспозит)

(разновидност на
форма на икономическа същност)

(разновидност
на форма на
икономическо
явление)

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

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

Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
ИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална
ИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
ИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
центитална
ИСЗ

(изпълнителен
икономически
субтиуницентит)

(изпълнителен
икономически
субтитрансцентит)

(изпълнителен
икономически
субтиинцентит)

(изпълнителен
икономически
субтицентит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИСЗ]

[външно състояние на вътрешната определеност
на ИСЗ]

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

{изпълнителна
уницентитална икономическа реализираност;

{изпълнителна
трансцентитална икономическа реализираност;

{изпълнителна
инцентитална
икономическа
реализираност;

{изпълнителна
центитална
икономическа
реализираност;

изпълнителен
икономически
диспотит;

изпълнителна
икономическа
ценност;

изпълнителна
икономическа
феност;

изпълнителен
икономически
диспотант;

уницентитална икономическа субтизадоволеност}

транасцентитална икономическа субтизадоволеност}

инцентитална
икономическа
субтизадоволеност}

центитална
икономическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
диспозит)

(вид форма на
икономическа
същност)

(вид форма на
икономическо
явление)

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

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

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
ИСЗ

Съзидателна (изгодна) трансцентитална
ИСЗ

Съзидателна
(изгодна) инцентитална
ИСЗ

Съзидателна
(изгодна) центитална ИСЗ

(съзидателен
икономически
субтиуницентит)

(съзидателен
икономически
субтитрансцентит)

(съзидателен
икономически
субтиинцентит)

(съзидателен
икономически
субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИСЗ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИСЗ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИСЗ]

{съзидателна
уницентитална икономическа реализираност;

{съзидателна
трансцентитална икономическа реализираност;

{съзидателна
инцентитална
икономическа
реализираност;

{съзидателна
центитална
икономическа
реализираност;

съзидателен
икономически
диспотит;

съзидателна
икономическа
ценност;

съзидателна
икономическа
феност;

съзидателен
икономически
диспотант;

уницентитална икономическа субтиизгодност}

трансцентитална икономическа субтиизгодност}

инцентитална
икономическа
субтиизгодност}

центитална
икономическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икономически диспозит)

(вид съдържание
на икономическа
същност)

(вид съдържание на икономическо явление)

(вид съдържание на икономически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) уницентитално ИСЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) трансцентитално ИСЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) инцентитално ИСЗ

(унисъзидателен
икономически
субтиуницентит)

(унисъзидателен
икономически
субтитрансцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икономически
икономически
субтиинцентит)
субтицентит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИСЗ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИСЗ]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИСЗ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИСЗ]

{унисъзидателна трансцентитална икономическа реализираност;

{унисъзидателна инцентитална икономическа реализираност;

{унисъзидателна центитална
икономическа
реализираност;

унисъзидателна
икономическа
ценност;

унисъзидателна икономическа феност;

унисъзидателен икономически диспотант;

трансцентитална икономическа субтиудовлетвореност}

инцентитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

центитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономическа
същност)

(вид специфит
на икономическо
явление)

(вид специфит
на икономически диспозант)

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

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) центитално
ИСЗ

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческата икономическа субтизначимост са: творческа възпроизводствена икономическа субтизначимост* (creative reproductional
economic subtisignificance), творческа производствена икономическа субтизначимост* (creative production economic subtisignificance), творческа
разменна икономическа субтизначимост* (creative exchange economic
subtisignificance), творческа разпределителна икономическа субтизначимост* (creative distributional economic subtisignificance), творческа потребителна икономическа субтизначимост* (creative consumption economic
subtisignificance), творческа стопанствена икономическа субтизначимост*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(creative protoeconomizing economic subtisignifi-cance), творческа следпроизводствена икономическа субтизначимост* (creative post-production economic
subtisignificance), творческа предипотребителна икономическа субтизначимост* (creative before-consumption economic subtisignificance), творческа
посредническа икономическа субтизначимост* (creative intermediationary
economic subtisignificance), творческа бизнес икономическа субтизначимост* (creative business economic subtisignificance), творческа алокативна
икономическа
субтизначимост*
(creative
allocative
economic
subtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа
обхватност се разграничават индивидуална творческа икономическа субтизначимост* (individual creative economic subtisignificance), фирмена творческа
икономическа
субтизначимост*
(firm
creative
economic
subtisignificance), обществена творческа икономическа субтизначимост*
(social creative economic subtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческа усвоявана икономическа субтизначимост*
(creative assimilated economic subtisignificance) и творческа създавана икономическа субтизначимост* (creative gived economic subtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческата икономическа субтизначимост са (1) творческа
сустатитна икономическа субтизначимост (същото като творчески икономически субтисустатит), (2) творческа субстатна икономическа субтизначимост (същото като творчески икономически субтисубстат), (3) творческа
запасова икономическа субтизначимост (същото като творчески икономически субтизапас), (4) творческа сустатантна икономическа субтизначимост
(същото като творчески икономически субтисустатант). Тези разновидности
и тяхното място сред разновидностите на икономическата субтизначимост
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на творческата икономическа субтизначимост и тяхното място сред
разновидностите на икономическата субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИСЗ – икономическа субтизначимост)
Сустатитна
ИСЗ

Субстатна
ИСЗ

Запасова
ИСЗ

Сустатантна
ИСЗ

(икономически субтисустатит)

(икономически субтисубстат)

(икономически субтизапас)

(икономически субтисустатант)

[цялостно същество на
ИСЗ]

[вътрешно същество на
ИСЗ]

[външно същество на
ИСЗ]

[общо понятие
за същество на
ИСЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ИСЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИСЗ

Сътворителна
(пригодно) запасова ИСЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна ИСЗ

(сътворителен
икономически
субтисустатит)

(сътворителен
икономически
субтисубстат)

(сътворителен
икономически
субтизапас)

(сътворителен
икономически
субтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИСЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИСЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ИСЗ]

{икономическа субтипригодност}

{сустатитна
икономическа
субтипригодност}

{субстатна
икономическа
субтипригодност}

{запасова икономическа
субтипригодност}

{сустатантна
икономическа
субтипригодност}

(вид икономически специфант)

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)

Икономическа субтизначимост (ИСЗ)
(икономически субтисубстантит)

Сътворителна
(пригодна)
ИСЗ
(сътворителен
икономически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИСЗ]
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до ТВОРЧЕСКА 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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до ТВОРЧЕСКА 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
субтиизгодоност}

{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 ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА 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)

ТВОРЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ (creative economic subtisignificance) (ки) – във:
творческа икономическа субтизначимост;
творческа инцентитална икономическа субтизначимост;
творческа трансцентитална икономическа субтизначимост;
творческа уницентитална икономическа субтизначимост;
творческа центитална икономическа субтизначимост.
ТВОРЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (creative economic pheness) –
същото като творческа инцентитална икономическа субтизначимост и като
творчески икономически субтиинцентит.
ТВОРЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТНОСТ* (creative economic
worthness) – същото като творческа трансцентитална икономическа субтизначимост и като творческа икономическа ценност.
ТВОРЧЕСКА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (creative ecorenomic
allotment) (икореномически задел) – същото като творческо икореномическо
обтиучастие.
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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТВОРЧЕСКА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (creative ecorenomic
allotment) (ки) – във:
творческа икореномическа заделеност (същото като творческо икореномическо обтиучастие);
творческа инцентитална икореномическа заделеност (същото като творчески икореномически обтиинцентит и като творческо инцентитално икореномическо обтиучастие);
творческа трансцентитална икореномическа заделеност (същото като
творчески икореномически обтитрансцентит и като творческо трансцентитално икореномическо обтиучастие);
творческа уницентитална икореномическа заделеност (същото като
творчески икореномически обтиуницентит и като творческо уницентитално
икореномическо обтиучастие);
творческа центитална икореномическа заделеност (същото като творчески икореномически обтицентит и като творческо центитално икореномическо обтиучастие).
ТВОРЧЕСКА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ОТДАДЕНОСТ* (creative ecorenomic
givenness) – същото като творческа икореномическа ценностност и като
творческо трансцентитално икореномическо субтиучастие.
ТВОРЧЕСКА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СИЛА (creative ecorenomic force) (ки)
– във:
творческа трудова икореномическа сила (същото като интегрален творчески трудов производствен икореномически фактор);
творческа трудова производствена икореномическа сила (същото като
интегрален творчески трудов производствен икореномически фактор);
творческа факторна икореномическа сила (същото като интегрален
творчески производствен икореномически фактор);
творческа факторна производствена икореномическа сила (същото като
интегрален творчески производствен икореномически фактор);
творческа физическа икореномическа сила (същото като интегрален
творчески физически производствен икореномически фактор);
творческа физическа производствена икореномическа сила (същото като
интегрален творчески физически производствен икореномически фактор).
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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТВОРЧЕСКА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (creative ecorenomic
pheness) – същото като творчески икореномически субтиинцентит и като
творческо инцентитално икореномическо субтиучастие.
ТВОРЧЕСКА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
ЗАДАДЕНОСТ
(creative
ecotechnomic assignment) – същото като творчески икотехномически обтипринос.
ТВОРЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ (creative ecotechnomic assignment) (ки) – във:
творческа икотехномическа зададеност (същото като творчески икотехномически обтипринос);
творческа инцентитална икотехномическа зададеност (същото като
творчески инцентитален икотехномически обтипринос и творчески икотехномически обтиинцентит);
творческа трансцентитална икотехномическа зададеност (същото като
творчески трансцентитален икотехномически обтипринос и творчески икотехномически обтитрансцентит);
творческа уницентитална икотехномическа зададеност (същото като
творчески уницентитален икотехномически обтипринос и творчески икотехномически обтиуницентит);
творческа центитална икотехномическа зададеност (същото като творчески центитален икотехномически обтипринос и творчески икотехномически обтицентит).
ТВОРЧЕСКА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
ЗАДЕЛЕНОСТ
(creative
ecotechnomic allotment) (ки) – във:
творческа инцентитална икотехномическа заделеност (същото като
творчески инцентитален икотехномически обтипринос и творчески икотехномически обтиинцентит);
творческа трансцентитална икотехномическа заделеност (същото като
творчески трансцентитален икотехномически обтипринос и творчески икотехномически обтитрансцентит);
творческа уницентитална икотехномическа заделеност (същото като
творчески уницентитален икотехномически обтипринос и творчески икотехномически обтиуницентит);
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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------творческа центитална икотехномическа заделеност (същото като творчески центитален икотехномически обтипринос и творчески икотехномически обтицентит).
ТВОРЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СИЛА (creative ecotechnomic force)
(ки) – във:
творческа трудова икотехномическа сила (същото като интегрален
творчески трудов производствен икотехномически фактор);
творческа трудова производствена икотехномическа сила (същото като
интегрален творчески трудов производствен икотехномически фактор);
творческа факторна икотехномическа сила (същото като интегрален
творчески производствен икотехномически фактор);
творческа факторна производствена икотехномическа сила (същото като
интегрален творчески производствен икотехномически фактор);
творческа физическа икотехномическа сила (същото като интегрален
творчески физически производствен икотехномически фактор);
творческа физическа производствена икотехномическа сила (същото като
интегрален творчески физически производствен икотехномически фактор).
ТВОРЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНТИВНОСТ (creative
ecotechnomic substantivity) (ки) – във:
вътрешна творческа икотехномическа субстантивност (вж. творчески
икотехномически обективит).
ТВОРЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (creative ecotechnomic
pheness) – същото като творчески инцентитален икотехномически субтипринос и като творчески икотехномически субтиинцентит.
ТВОРЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТНОСТ* (creative
ecotechnomic worthness) – същото като творчески трансцентитален икотехномически субтипринос и като творческо икотехномическо усърдие.
ТВОРЧЕСКА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (creative
ecounirenomic allotment) (творчески икоуниреномически задел) – същото като
творческо икоуниреномическо обтиучастие.
ТВОРЧЕСКА
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
ecounirenomic allotment) (ки) – във:
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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------творческа икоуниреномическа заделеност (същото като творческо икоуниреномическо обтиучастие);
творческа инцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като
творчески икоуниреномически обтиинцентит и като творческо инцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
творческа трансцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като творчески икоуниреномически обтитрансцентит и като творческо трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
творческа уницентитална икоуниреномическа заделеност (същото като
творчески икоуниреномически обтиуницентит и като творческо уницентитално икоуниреномическо обтиучастие);
творческа центитална икоуниреномическа заделеност (същото като
творчески икоуниреномически обтицентит и като творческо центитално
икоуниреномическо обтиучастие).
ТВОРЧЕСКА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ОТДАДЕНОСТ* (creative
ecounirenomic givenness) – същото като творческа икоуниреномическа ценностност и като творческо трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
ТВОРЧЕСКА
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
ФЕНОСТ*
(creative
ecounirenomic pheness) – същото като творчески икоуниреномически субтиинцентит и като творческо инцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
ТВОРЧЕСКА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (creative incentital ecocorenomic allotment) – същото като творчески
икокореномически обтиинцентит и като творческо инцентитално икокореномическо обтиучастие.
ТВОРЧЕСКА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(creative incentital economic allotment) – същото като творческа инцентитална
икономическа обтизначимост и творчески икономически обтиинцентит.
ТВОРЧЕСКА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ*
(creative incentital economic significance) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески икономически инцентит, (*) – творчески инцентитален икономически ингредиент, който на феноменно равнище количествено
определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на икономически су58
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------бект [на субективностен творчески икономически субект* (subjectivitical
creative economic subject)] за нейния творчески инцентитален икотехномически принос (същото като творчески икотехномически инцентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство);
общо понятие за творческа инцентитална икономическа субтизначимост
(същото като творчески икономически субтиинцентит и като творческа икономическа феност) и творческа инцентитална икономическа обтизначимост
(същото като творчески икономически обтиинцентит и като творчески инцентитален икономически интерес) (вж. икономика); една от разновидностите
на инцентиталната икономическа значимост (вж.), една от формите на съзидателната инцентитална икономическа значимост, една от разновидностите
на изпълнителната инцентитална икономическа значимост и един от конкретните изрази на икономическото творчество* (economic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност).
Творческата инцентитална икономическа значимост е форма на съществуване на творческата инцентитална икономическа енергия (creative incentital
economic energy) (вж. икономическа дейност) и отношение на признаване на
приложената творческа инцентитална икономическа активност* (creative
incentital economic activity) (вж. икономическа активност). Тя е кинестично
опредметена творческа инцентитална икономическа активност, а чрез нея е и
кинестично разпредметена творческа инцентитална икономическа потенциалност* (creative incentital economic potentiality) (вж. икономическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е
една от разновидностите на творческото инцентитално икореномическо
участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на творческата икономическа
значимост (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЧ инцентитална
икономическа
значимост;
ТЧ икономически
инцентит
(ТЧ инцентитално
икономическо
участие;
ТЧ инцентитална
икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Творческа инцентитална икономическа значимост, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на творческото инцентитално икореномическо
участие (ТЧ – творчески; 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 творческата инцентитална икономическа значимост са (1) творческа инцентитална
икономическа субтиначимост (творчески икономически субтиинцентит) и
(2) творческа инцентитална икономическа обтизначимост (творчески икономически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческата инцентитална икономическа значимост са: творческа
възпроизводствена инцентитална икономическа значимост* (reproductional incentital economic significance), творческа производствена
инцентитална икономическа значимост* (creative production incentital
economic significance), творческа разменна инцентитална икономическа
значимост* (creative exchange incentital economic significance), творческа
разпределителна инцентитална икономическа значимост* (creative
distributional incentital economic significance), творческа потребителна инцентитална икономическа значимост* (creative consumption incentital
economic significance), творческа стопанствена инцентитална икономическа значимост* (creative protoeconomizing incentital economic significance),
творческа следпроизводствена инцентитална икономическа значимост*
(creative post-production incentital economic significance), творческа предипотребителна инцентитална икономическа значимост* (creative beforeconsumption incentital economic significance), творческа посредническа инцентитална икономическа значимост* (creative intermediationary incentital
economic significance), творческа бизнес икономическа значимост* (creative
business incentital economic significance), творческа алокативна инцентитална икономическа значимост* (creative allocative incentital economic
significance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална творческа инцентитална икономическа значимост* (individual creative incentital economic significance), фирмена творческа инцентитална икономическа значимост* (firm creative
incentital economic significance), обществена творческа инцентитална икономическа значимост* (social creative incentital economic significance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческа инцентитална усвоявана икономическа значимост* (creative incentital assimilated economic significance) и творческа инцентитална създавана икономическа значимост* (creative incentital gived
economic significance).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческата инцентитална икономическа значимост са (1)
творческа сустатитна инцентитална икономическа значимост* (creative
sustatitic incentital economic significance) [същото като творчески инцентитален икономически сустатит* (creative incentital economic sustatite)], (2)
творческа субстатна инцентитална икономическа значимост* (creative
substatum incentital economic significance) [същото като творчески инцентитален икономически субстат* (creative incentital economic substatum)], (3)
творческа запасова инцентитална икономическа значимост* (creative
stock incentital economic significance) [същото като творчески инцентитален
икономически запас* (creative incentital economic stock)], (4) творческа сустатантна инцентитална икономическа значимост* (creative sustatantal
incentital economic significance) [същото като творчески инцентитален икономически сустатант* (creative incentital economic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталната икореномическа значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческата инцентитална икономическа значимост и тяхното място
сред разновидностите на инцентиталната икономическа значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ИЦИЗ – инцентитална икономическа значимост)

Инцентитална
икономическа
значимост
(ИЦИЗ)
(инцентитален
икономически
субстантит)

Сустатитна
ИЦИЗ

Субстатна
ИЦИЗ

Запасова
ИЦИЗ

Сустатантна
ИЦИЗ

(инцентитален
икономически
сустатит;

(инцентитален
икономически
субстат;

(инцентитален икономически запас;

(инцентитален икономически сустатант;

сустатитен
икономически
инцентит)

субстатен икономически инцентит)

запасов икономически инцентит)

сустатитен
икономически
инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИЗ]

[вътрешно същество на
ИЦИЗ]

[външно същество на
ИЦИЗ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

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

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 ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА 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 ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА 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 изгодност}

{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 ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА 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)

ТВОРЧЕСКА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (creative incentital economic obtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески икономически обтиинцентит, творческа инцентитална икономическа заделеност, творчески инцентитален
икономически интерес, (*) – творчески 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 творчески икономически субект [на субективностен творчески икономически субект*
(subjectivitical creative economic subject)] за нейния творчески инцентитален
икотехномически обтипринос (същото като творчески икотехномически обтиинцентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореноми69
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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческото възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на инцентиталната икономическа обтизначимост (вж.), една от формите на съзидателната инцентитална икономическа обтизначимост, една от разновидностите на изпълнителната инцентитална икономическа обтизначимост
и един от конкретните изрази на икономическото творчество* (economic
creation), последното като състояние на информационно функциониране на
възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческата инцентитална икономическа обтизначимост е
творчески икономически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана
субективностна творческа оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субективностна творческа оценка, т.е. е обективносубективностна творческа икономическа оценка* (objectively-subjectivitical
creative economic appraisement), което е същото като субектностна творческа
икономическа оценка* (subjectiveneous creative economic appraisement). Творческата инцентитална икономическа обтизначимост е форма на съществуване на творческата инцентитална обтиикономическа енергия* (creative
incentital obtieconomic energy) (вж. обтиикономическа дейност) и отношение
на признаване на приложената творческа инцентитална обтиикономическа
активност* (creative incentital obtieconomic activity) (вж. обтиикономическа
активност). Тя е кинестично опредметена творческа инцентитална обтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа инцентитална обтиикономическа потенциалност* (creative incentital
obtieconomic potentiality) (вж. обтиикономическа потенциалност). Според
субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на творческото инцентитално икореномическо обтиучастие.
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на творческата икономическа обтизначимост (вж. фиг. 1).
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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Творческа инцентитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности
и нейното място сред разновидностите на творческото инцентитално икореномическо
участие (ТЧ – творчески; 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 ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческата инцентитална икономическа обтизначимост са:
творческа възпроизводствена инцентитална икономическа обтизначимост* (creative reproductional incentital economic obtisignificance), творческа
производствена инцентитална икономическа обтизначимост* (creative
production incentital economic obtisignificance), творческа разменна инцентитална икономическа обтизначимост* (creative exchange incentital economic
obtisignificance), творческа разпределителна инцентитална икономическа
обтизначимост* (creative distributional incentital economic obtisignificance),
творческа потребителна инцентитална икономическа обтизначимост*
(creative consumption incentital economic obtisignificance), творческа стопанствена
инцентитална
икономическа
обтизначимост*
(creative
protoeconomizing incentital economic obtisignificance), творческа следпроизводствена инцентитална икономическа обтизначимост* (creative postproduction incentital economic obtisignificance), творческа предипотребителна
инцентитална икономическа обтизначимост* (creative before-consumption
incentital economic obtisignificance), творческа посредническа инцентитална
икономическа обтизначимост* (creative intermediationary incentital economic
obtisignificance), творческа бизнес икономическа обтизначимост* (creative
business incentital economic obtisignificance), творческа алокативна инцентитална икономическа обтизначимост* (creative allocative incentital
economic obtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална творческа инцентитална икономическа обтизначимост* (individual creative incentital economic
obtisignificance), фирмена творческа инцентитална икономическа обтизначимост* (firm creative incentital economic obtisignificance), обществена
творческа инцентитална икономическа обтизначимост* (social creative
incentital economic obtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческа инцентитална усвоявана икономическа обтизначимост* (creative incentital assimilated economic obtisignificance) и творческа инцентитална създавана икономическа обтизначимост* (creative
incentital gived ecorenomic economic obtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческата инцентитална икономическа обтизначимост са (1)
творческа сустатитна инцентитална икономическа обтизначимост*
(creative sustatitic incentital economic obtisignificance) [същото като творчески
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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------инцентитален икономически обтисустатит* (creative incentital economic
obtisustatite)], (2) творческа субстатна инцентитална икономическа обтизначимост* (creative substatum incentital economic obtisignificance) [същото
като творчески инцентитален икономически обтисубстат* (creative
incentital economic obtisubstatum)], (3) творческа запасова инцентитална
икономическа обтизначимост* (creative stock incentital economic
obtisignificance) [същото като творчески инцентитален икономически обтизапас* (creative incentital economic obtistock)], (4) творческа сустатантна
инцентитална икономическа обтизначимост* (creative sustatantal incentital
economic obtisignificance) [същото като творчески инцентитален икономически обтисустатант* (creative incentital economic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталната икореномическа обтизначимост едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Инцентитална
икономическа
обтизначимост
(ИЦИОЗ)
(инцентитален
икономически
обтисубстантит)

Сустатитна
ИЦИОЗ

Субстатна
ИЦИОЗ

Запасова
ИЦИОЗ

Сустатантна
ИЦИОЗ

(инцентитален
икономически
обтисустатит;

(инцентитален
икономически
обтисубстат;

(инцентитален икономически обтизапас;

(инцентитален икономически обтисустатант;

сустатитен
икономически
обтиинцентит)

субстатен икономически обтиинцентит)

запасов икономически обтиинцентит)

сустатитен
икономически
обтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИОЗ]

[вътрешно същество на
ИЦИОЗ]

[външно същество на
ИЦИОЗ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИОЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА 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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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА 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 ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА 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 ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ИЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ИЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ИЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ИЦИОЗ

(изпълнителен
инцентитален
икономически
обтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
обтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
обтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически обтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икономически обтиинцентит)

изпълнителен
запасов икономически обтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
обтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИОЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИОЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИОЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИОЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА 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 обтиизгодност}

{запасова инцентитална
икономическа
обтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА 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)

ТВОРЧЕСКА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (creative incentital economic subtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески икономически субтиинцентит,
творческа икономическа феност, (*) – творчески 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 творчески икономически субект [на субективностен творчески икономически
субект* (subjectivitical creative economic subject)] за нейния творчески инцентитален икотехномически субтипринос (същото като творчески икотехномически субтиинцентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във
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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на инцентиталната икономическа субтизначимост (вж.), една от формите
на съзидателната инцентитална икономическа субтизначимост, една от разновидностите на изпълнителната инцентитална икономическа субтизначимост и един от конкретните изрази на икономическото творчество*
(economic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческата инцентитална икономическа субтизначимост е творчески икономически ингредиент в качеството му на субективноизисквана субективностна творческа оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субективностна творческа оценка, т.е. е субективно-субективностна творческа икономическа оценка* (subjectivelysubjectivitical creative economic appraisement), което е същото като субективистична творческа икономическа оценка* (subjectivistical creative economic
appraisement). Творческата инцентитална икономическа субтизначимост е
форма на съществуване на творческата инцентитална субтиикономическа
енергия* (creative incentital subtieconomic energy) (вж. субтиикономическа
дейност) и отношение на признаване на приложената творческа инцентитална субтиикономическа активност* (creative incentital subtieconomic
activity) (вж. субтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена
творческа инцентитална субтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа инцентитална субтиикономическа потенциалност* (creative incentital subtieconomic potentiality) (вж. субтиикономическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на творческото инцентитално икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на творческата
икономическа субтизначимост (вж. фиг. 1).
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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Творческа инцентитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности
и нейното място сред разновидностите на творческото инцентитално икореномическо
участие (ТЧ – творчески; 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 творческата инцентитална икономическа субтизначимост са:
творческа възпроизводствена инцентитална икономическа субтизначимост* (creative reproductional incentital economic subtisignificance), творческа
производствена инцентитална икономическа субтизначимост* (creative
production incentital economic subtisignificance), творческа разменна инцентитална икономическа субтизначимост* (creative exchange incentital
economic subtisignificance), творческа разпределителна инцентитална икономическа субтизначимост* (creative distributional incentital economic
subtisignificance), творческа потребителна инцентитална икономическа
субтизначимост* (creative consumption incentital economic subtisignificance),
творческа стопанствена инцентитална икономическа субтизначимост*
(creative protoeconomizing incentital economic subtisignificance), творческа
следпроизводствена инцентитална икономическа субтизначимост*
(creative post-production incentital economic subtisignificance), творческа предипотребителна инцентитална икономическа субтизначимост* (creative
before-consumption incentital economic subtisignificance), творческа посредническа
инцентитална
икономическа
субтизначимост*
(creative
intermediationary incentital economic subtisignificance), творческа бизнес икономическа субтизначимост* (creative business incentital economic
subtisignificance), творческа алокативна инцентитална икономическа субтизначимост* (creative allocative incentital economic subtisignificance) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална творческа инцентитална икономическа субтизначимост* (individual creative incentital economic subtisignificance), фирмена творческа инцентитална икономическа субтизначимост* (firm creative
incentital economic subtisignificance), обществена творческа инцентитална
икономическа субтизначимост* (social creative incentital economic
subtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческа инцентитална усвоявана икономическа субтизначимост* (creative incentital assimilated economic subtisignificance) и
творческа инцентитална създавана икономическа субтизначимост*
(creative incentital gived economic subtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческата инцентитална икономическа субтизначимост са (1)
творческа сустатитна инцентитална икономическа субтизначимост*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(creative sustatitic incentital economic subtisignificance) [същото като творчески
инцентитален икономически субтисустатит* (creative incentital economic
subtisustatite)], (2) творческа субстатна инцентитална икономическа субтизначимост* (creative substatum incentital economic subtisignificance) [същото като творчески инцентитален икономически субтисубстат* (creative
incentital economic subtisubstatum)], (3) творческа запасова инцентитална
икономическа субтизначимост* (creative stock incentital economic
subtisignificance) [същото като творчески инцентитален икономически субтизапас* (creative incentital economic subtistock)], (4) творческа сустатантна инцентитална икономическа субтизначимост* (creative sustatantal
incentital economic subtisignificance) [същото като творчески инцентитален
икономически субтисустатант* (creative incentital economic subtisustatant)].
Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталната
икореномическа субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност
са показани в табл. 1.

84

84

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович
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до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Инцентитална
икономическа
субтизначимост (ИЦИСЗ)
(инцентитален
икономически
субтисубстантит)

Сустатитна
ИЦИСЗ

Субстатна
ИЦИСЗ

Запасова
ИЦИСЗ

Сустатантна
ИЦИСЗ

(инцентитален
икономически
субтисустатит;

(инцентитален икономически субтисубстат;

(инцентитален икономически субтизапас;

(инцентит-ален
икономически
субтисустатант;

сустатитен
икономически
субтиинцентит)

субстатен икономически
субтиинцентит)

запасов икономически
субтиинцентит)

сустатитен
икономически
субтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИСЗ]

[вътрешно същество на
ИЦИСЗ]

[външно същество на
ИЦИСЗ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИСЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

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

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

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ИЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ИЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ИЦИСЗ

(сътворителен
инцентитален
икономически
субтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икономически
субтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икономически
субтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икономически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически субтиинцентит)

сътворителен
субстатен икономически субтиинцентит)

сътворителен
запасов икономически субтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
субтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИСЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИСЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИСЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа субтипригодност}

{субстатна
инцентитална икономическа субтипригодност}

{запасова инценти-тална
икономическа
субтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа субтипригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

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

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

Работна (сметна) сустатитна
ИЦИСЗ

Работна (сметна) субстатна
ИЦИСЗ

Работна (сметна) запасова
ИЦИСЗ

Работна (сметна) сустатантна
ИЦИСЗ

(работен инцентитален икономически субтисустатит;

(работен инцентитален икономически субтисубстат;

(работен инцентитален икономически субтизапас;

(работен инцентитален икономически субтисустатант;

работен сустатитен икономически
субтиинцентит)

работен субстатен икономически субтиинцентит)

работен запасов
икономически
субтиинцентит)

работен сустатантен икономически субтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИСЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИСЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИСЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИСЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

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

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

Творческа (ползваема) сустатитна ИЦИСЗ

Творческа (ползваема) субстатна ИЦИСЗ

Творческа (ползваема) запасова ИЦИСЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ИЦИСЗ

(творчески инцентитален икономически субтисустатит;

(творчески инцентитален
икономически
субтисубстат;

(творчески инцентитален икономически субтизапас;

(творчески инцентитален икономически субтисустатант;

творчески сустатитен икономически субтиинцентит)

творчески субстатен икономически субтиинцентит)

творчески запасов икономически субтиинцентит)

творчески сустатантен икономически субтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИСЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИСЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИСЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИСЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

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

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

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ИЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ИЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ИЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ИЦИСЗ

(изпълнителен
инцентитален
икономически
субтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
субтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
субтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически субтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икономически субтиинцентит)

изпълнителен
запасов икономически субтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
субтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИСЗ]

[външно състоя-ние на вътрешното същество на ИЦИСЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИСЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИСЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа субтизадоволеност}

{запасова инценти-тална
икономическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

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

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

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ИЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ИЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ИЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ИЦИСЗ

(съзидателен
инцентитален
икономически
субтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икономически
субтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икономически
субтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икономически
субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически субтиинцентит)

съзидателен
субстатен икономически субтиинцентит)

съзидателен
запасов икономически субтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
субтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИЦИСЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИЦИСЗ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИЦИСЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа субтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икономическа субтиизгодност}

{запасова инцентитална
икономическа
субтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

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

(унисъзидателен инцентитален икономически субтизапас;

(унисъзидателен инцентитален
икономически
субтисустатант;

унисъзидателен
запасов икономически субтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
субтиинцентит)

[цялостно състояние на външното същество на ИЦИСЗ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИЦИСЗ]

{запасова инцентитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икономическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

ТВОРЧЕСКА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(creative incentital ecorenomic allotment) – същото като творчески икореномически обтиинцентит и като творческо инцентитално икореномическо обтиучастие.
ТВОРЧЕСКА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ* (creative incentital ecotechnomic assignment) – същото като творчески
инцентитален икотехномически обтипринос и творчески иконотехмически
обтиинцентит.
ТВОРЧЕСКА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (creative incentital ecotechnomic allotment) – същото като творчески
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инцентитален икотехномически обтипринос и творчески иконотехмически
обтиинцентит.
ТВОРЧЕСКА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (creative incentital ecounirenomic allotment) – същото като творчески
икоуниреномически обтиинцентит и като творческо инцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
ТВОРЧЕСКА ОТДАДЕНОСТ (creative givenness) (ки) – във:
творческа икореномическа отдаденост (същото като творческа икореномическа ценностност и като творческо трансцентитално икореномическо
субтиучастие).
ТВОРЧЕСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИЛА (creative
production economic force) (ки) – във:
творческа трудова производствена икономическа сила (същото като интегрален творчески трудов производствен икономически фактор);
творческа факторна производствена икономическа сила (същото като
интегрален творчески производствен икономически фактор);
творческа физическа производствена икономическа сила (същото като
интегрален творчески физически производствен икономически фактор).
ТВОРЧЕСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СИЛА (creative
production ecorenomic force) (ки) – във:
творческа трудова производствена икореномическа сила (същото като
интегрален творчески трудов производствен икореномически фактор);
творческа физическа производствена икореномическа сила (същото като
интегрален творчески физически производствен икореномически фактор);
творческа факторна производствена икореномическа сила (същото като
интегрален творчески производствен икореномически фактор).
ТВОРЧЕСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СИЛА (creative production ecotechnomic force) (ки) – във:
творческа трудова производствена икотехномическа сила (същото като
интегрален творчески трудов производствен икотехномически фактор);
творческа факторна производствена икотехномическа сила (същото като
интегрален творчески производствен икотехномически фактор);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------творческа физическа производствена икотехномическа сила (същото като
интегрален творчески физически производствен икотехномически фактор).
ТВОРЧЕСКА СУБСТАНТИВНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (creative substantivity of the ecorenomic thing) – вж. творчески икотехномически обективит.
ТВОРЧЕСКА СУБСТАНТИВНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (creative substantivity of the ecorenomic thing) – вж. творчески икономически субективит.
ТВОРЧЕСКА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (creative transcentital ecocorenomic allotment) – същото като творческа икокореномически обтитрансцентит и като творческо трансцентитално икокореномическо обтиучастие.
ТВОРЧЕСКА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (creative transcentital economic allotment) – същото като творческа
трансцентитална икономическа обтизначимост и творчески икономически
обтитрансцентит.
ТВОРЧЕСКА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ* (creative transcentital economic significance) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески икономически трансцентит, (*) –
творчески трансцентитален икономически ингредиент, който на същностно
равнище количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на творчески икономически субект [на субективностен творчески
икономически субект* (subjectivitical creative economic subject)] за нейния
творчески трансцентитален икотехномически принос (същото като творчески икотехномически трансцентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за творческа
трансцентитална икономическа субтизначимост (същото като творчески
икономически субтитрансцентит и като творческиа икономическа ценност)
и творческа трансцентитална икономическа обтизначимост (същото като
творчески икономически обтитрансцентит и като творчески трансцентитален икономически интерес) (вж. икономика); една от разновидностите на
трансцентиталната икономическа значимост (вж.), една от формите на съ93
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зидателната трансцентитална икономическа значимост, една от разновидностите на изпълнителната трансцентитална икономическа значимост и
един от конкретните изрази на икономическото творчество* (economic
creation), последното като състояние на информационно функциониране на
възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческата трансцентитална икономическа значимост е
форма на съществуване на творческата трансцентитална икономическа
енергия (creative transcentital economic energy) (вж. икономическа дейност) и
отношение на признаване на приложената творческа трансцентитална
икономическа активност* (creative transcentital economic activity) (вж. икономическа активност). Тя е кинестично опредметена творческа трансцентитална икономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
творческа трансцентитална икономическа потенциалност* (creative
transcentital economic potentiality) (вж. икономическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на творческото трансцентитално икореномическо участие.
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на творческата икономическа значимост (наред със творческата уницентитална икономическа значимост,
творческата центитална икономическа значимост и творческата инцентитална икономическа значимост) (вж. фиг. 1). Ако не е посочено друго, под
творческа икономическа значимост обикновено се подразбира творческата
трансцентиталната икономическа значимост.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЧ трансцентитална икономическа значимост;
ТЧ икономически
трансцентит
(ТЧ трансцентитално икономическо участие;
ТЧ икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Творческа трансцентитална икономическа значимост, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на творческото трансцентитално икореномическо участие (ТЧ – творчески; 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 творческата трансцентитална икономическа значимост са (1) творческа трансцентитална икономическа субтиначимост (творчески икономически субтитрансцентит) и (2) творческа трансцентитална икономическа обтизначимост
(творчески икономически обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческата трансцентитална икономическа значимост са: творческа възпроизводствена трансцентитална икономическа значимост*
(reproductional transcentital economic significance), творческа производствена
трансцентитална икономическа значимост* (creative production transcentital economic significance), творческа разменна трансцентитална икономическа значимост* (creative exchange transcentital economic significance),
творческа разпределителна трансцентитална икономическа значимост*
(creative distributional transcentital economic significance), творческа
потребителна трансцентитална икономическа значимост* (creative
consumption transcentital economic significance), творческа стопанствена
трансцентитална икономическа значимост* (creative protoeconomizing
transcentital economic significance), творческа следпроизводствена трансцентитална икономическа значимост* (creative post-production transcentital
economic significance), творческа предипотребителна трансцентитална
икономическа значимост* (creative before-consumption transcentital economic
significance), творческа посредническа трансцентитална икономическа
значимост* (creative intermediationary transcentital economic significance),
творческа бизнес икономическа значимост* (creative business transcentital
economic significance), творческа алокативна трансцентитална икономическа значимост* (creative allocative transcentital economic significance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална творческа трансцентитална икономическа значимост* (individual creative transcentital economic significance), фирмена творческа трансцентитална икономическа значимост* (firm creative
transcentital economic significance), обществена творческа трансцентитална икономическа значимост* (social creative transcentital economic significance) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютна
творческа трансцентитална икономическа значимост* (absolute creative
transcentital economic significance) и относителна творчески трансцентитална икономическа значимост* (relative creative transcentital economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------significance), а според факторната икономическа определеност – трудовоопределена творческа трансцентитална икономическа значимост участие* (labourly-determinate creative transcentital economic significance) и физическо-определена творческа трансцентитална икономическа значимост*
(physically-determinate creative transcentital economic significance).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческа трансцентитална усвоявана икономическа
значимост* (creative transcentital assimilated economic significance) и творческа трансцентитална създавана икономическа значимост* (creative transcentital gived economic significance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческата трансцентитална икономическа значимост са (1)
творческа сустатитна трансцентитална икономическа значимост*
(creative sustatitic transcentital economic significance) [същото като творчески
трансцентитален икономически сустатит* (creative transcentital economic
sustatite)], (2) творческа субстатна трансцентитална икономическа значимост* (creative substatum transcentital economic significance) [същото като
творчески трансцентитален икономически субстат* (creative transcentital
economic substatum)], (3) творческа запасова трансцентитална икономическа значимост* (creative stock transcentital economic significance) [същото
като творчески трансцентитален икономически запас* (creative transcentital economic stock)], (4) творческа сустатантна трансцентитална
икономическа значимост* (creative sustatantal transcentital economic
significance) [същото като творчески трансцентитален икономически сустатант* (creative transcentital economic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталната икореномическа значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческата трансцентитална икономическа значимост и тяхното
място сред разновидностите на трансцентиталната икономическа значимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИЗ – трансцентитална икономическа значимост)

Трансцентитална икономическа значимост (ТЦИЗ)
(трансцентитален икономически субстантит)

Сустатитна
ТЦИЗ

Субстатна
ТЦИЗ

Запасова
ТЦИЗ

Сустатантна
ТЦИЗ

(трансцентитален икономически сустатит;

(трансцентитален икономически субстат;

(трансцентитален икономически запас;

(трансцентитален икономически сустатант;

сустатитен
икономически
трансцентит)

субстатен икономически
трансцентит)

запасов икономически
трансцентит)

сустатитен
икономически
трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИЗ]

[вътрешно същество на
ТЦИЗ]

[външно същество на
ТЦИЗ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

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

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

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ТЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ТЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ТЦИЗ

Сътворителна
(пригодна)
сустатантна
ТЦИЗ

(сътворителен
трансцентитален икономически сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икономически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икономически запас;

(сътворителен
трансцентитален икономически сустатант;

сътворителен
сустатитен икономически
трансцентит)

сътворителен
субстатен икономически
трансцентит)

сътворителен
запасов икономически трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИЗ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа пригодност}

{субстатна
трансцентитална икономическа пригодност}

{запасова
трансцентитална икономическа пригодност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа пригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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Камен Миркович

File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА 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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Камен Миркович

File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА 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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Камен Миркович

File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА 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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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА 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 изгодност}

{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 ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА 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)

ТВОРЧЕСКА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (creative transcentital economic obtisignificance) (без разширената
икономическа ингредиентност), творчески икономически обтитрансцентит,
творческа трансцентитална икономическа заделеност, творчески трансцентитален икономически интерес, (*) – творчески 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
творчески икономически субект [на субективностен творчески икономически субект* (subjectivitical creative economic subject)] за нейния творчески
трансцентитален икотехномически обтипринос (същото като творчески
икотехномически обтитрансцентит) в икотехномическото възпроизводство
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на трансцентиталната икономическа обтизначимост (вж.),
една от формите на съзидателната трансцентитална икономическа обтизначимост, една от разновидностите на изпълнителната трансцентитална икономическа обтизначимост и един от конкретните изрази на икономическото
творчество* (economic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческата трансцентитална икономическа обтизначимост е творчески икономически ингредиент в качеството му
на обективно-изисквана субективностна творческа оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субективностна творческа оценка, т.е. е обективно-субективностна творческа икономическа оценка*
(objectively-subjectivitical creative economic appraisement), което е същото като
субектностна творческа икономическа оценка* (subjectiveneous creative
economic appraisement). Творческата трансцентитална икономическа обтизначимост е форма на съществуване на творческата трансцентитална обтиикономическа енергия* (creative transcentital obtieconomic energy) (вж. обтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената творческа трансцентитална обтиикономическа активност* (creative
transcentital obtieconomic activity) (вж. обтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена творческа трансцентитална обтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа трансцентитална
обтиикономическа потенциалност* (creative transcentital obtieconomic
potentiality) (вж. обтиикономическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на творческото трансцентитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на творческата икономическа
обтизначимост (наред със творческата уницентитална икономическа обтизначимост, творческата центитална икономическа обтизначимост и
творческата инцентитална икономическа обтизначимост) (вж. фиг. 1). Ако
не е посочено друго, под творческа икономическа обтизначимост обикновено
се подразбира творческата трансцентиталната икономическа обтизначимост.
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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Творческа трансцентитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на творческото трансцентитално
икореномическо участие (ТЧ – творчески; 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 творческата трансцентитална икономическа обтизначимост са:
творческа възпроизводствена трансцентитална икономическа обтизначимост* (creative reproductional transcentital economic obtisignificance), творческа производствена трансцентитална икономическа обтизначимост*
(creative production transcentital economic obtisignificance), творческа разменна
трансцентитална икономическа обтизначимост* (creative exchange
transcentital economic obtisignificance), творческа разпределителна трансцентитална икономическа обтизначимост* (creative distributional
transcentital economic obtisignificance), творческа потребителна трансцентитална икономическа обтизначимост* (creative consumption transcentital
economic obtisignificance), творческа стопанствена трансцентитална икономическа обтизначимост* (creative protoeconomizing transcentital economic
obtisignificance), творческа следпроизводствена трансцентитална икономическа обтизначимост* (creative post-production transcentital economic
obtisignificance), творческа предипотребителна трансцентитална икономическа обтизначимост* (creative before-consumption transcentital economic
obtisignificance), творческа посредническа трансцентитална икономическа
обтизначимост* (creative intermediationary transcentital economic obtisignificance), творческа бизнес икономическа обтизначимост* (creative business
transcentital economic obtisignificance), творческа алокативна трансцентитална икономическа обтизначимост* (creative allocative transcentital
economic obtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална творческа трансцентитална икономическа обтизначимост* (individual creative transcentital
economic obtisignificance), фирмена творческа трансцентитална икономическа обтизначимост* (firm creative transcentital economic obtisignificance),
обществена творческа трансцентитална икономическа обтизначимост*
(social creative transcentital economic obtisignificance) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютна
творческа трансцентитална икономическа обтизначимост* (absolute
creative transcentital economic obtisignificance) и относителна творческа
трансцентитална икономическа обтизначимост* (relative creative
transcentital economic obtisignificance), а според факторната икономическа определеност – трудово-определена творческа трансцентитална икономическа значимост обтиучастие* (labourly-determinate creative transcentital
economic obtisignificance) и физическо-определена творческа трансценти107
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тална икономическа обтизначимост* (physically-determinate creative
transcentital economic obtisignificance).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческа трансцентитална усвоявана икономическа обтизначимост* (creative transcentital assimilated economic obtisignificance) и
творческа трансцентитална създавана икономическа обтизначимост*
(creative transcentital gived economic obtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческата трансцентитална икономическа обтизначимост са
(1) творческа сустатитна трансцентитална икономическа обтизначимост* (creative sustatitic transcentital economic obtisignificance) [същото като
творчески трансцентитален икономически обтисустатит* (creative
transcentital economic obtisustatite)], (2) творческа субстатна трансцентитална икономическа обтизначимост* (creative substatum transcentital
economic obtisignificance) [същото като творчески трансцентитален икономически обтисубстат* (creative transcentital economic obtisubstatum)], (3)
творческа запасова трансцентитална икономическа обтизначимост*
(creative stock transcentital economic obtisignificance) [същото като творчески
трансцентитален икономически обтизапас* (creative transcentital economic
obtistock)], (4) творческа сустатантна трансцентитална икономическа
обтизначимост* (creative sustatantal transcentital economic obtisignificance)
[същото като творчески трансцентитален икономически обтисустатант* (creative transcentital economic obtisustatant)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталната икореномическа
обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческата 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 икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

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

Работна (сметна) сустатитна
ТЦИОЗ

Работна (сметна) субстатна
ТЦИОЗ

Работна (сметна) запасова
ТЦИОЗ

Работна (сметна) сустатантна
ТЦИОЗ

(работен трансцентитален
икономически
обтисустатит;

(работен трансцентитален
икономически
обтисубстат;

(работен трансцентитален
икономически
обтизапас;

(работен трансцентитален
икономически
обтисустатант;

работен сустатитен икономически обтитрансцентит)

работен субстатен икономически обтитрансцентит)

работен запасов
икономически
обтитрансцентит)

работен сустатантен икономически обтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИОЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИОЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИОЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИОЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икономическа сметна задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

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

Творческа (ползваема) сустатитна ТЦИОЗ

Творческа (ползваема) субстатна ТЦИОЗ

Творческа (ползваема) запасова ТЦИОЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ТЦИОЗ

(творчески
трансцентитален икономически обтисустатит;

(творчески
трансцентитален икономически обтисубстат;

(творчески
трансцентитален икономически обтизапас;

(творчески
трансцентитален икономически обтисустатант;

творчески сустатитен икономически обтитрансцентит)

творчески субстатен икономически обтитрансцентит)

творчески запасов икономически обтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИОЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИОЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИОЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)
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творчески сустатантен икономически обтитрансцентит)
[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИОЗ]
{сустатантна
трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ТЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ТЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ТЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ТЦИОЗ

(изпълнителен
трансцентитален икономически обтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икономически обтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икономически обтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икономически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икономически обтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икономически обтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИОЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИОЗ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИОЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИОЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икономическа обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икономическа обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

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

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ТЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ТЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ТЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ТЦИОЗ

(съзидателен
трансцентитален икономически обтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икономически обтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икономически обтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икономически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икономически обтитрансцентит)

съзидателен
запасов икономически обтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
обтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИОЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ТЦИОЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ТЦИОЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИОЗ]

{субстатна
трансцентитална икономическа обтиизгодност}

{запасова
трансцентитална икономическа обтиизгодност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)

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

(унисъзидателен трансцентитален икономически обтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икономически обтисубстат;

(унисъзидателен трансцентитален икономически обтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икономически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически обтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икономически обтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икономически обтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
обтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИОЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ТЦИОЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ТЦИОЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИОЗ]

{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)

ТВОРЧЕСКА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (creative transcentital economic subtisignificance) (без разширената
икономическа ингредиентност), творчески икономически субтитрансцентит, творческа икономическа ценностност, творческа икономическа ценност, (*) – творчески 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 творчески икономически
субект [на субективностен творчески икономически субект* (subjectivitical
creative economic subject)] за нейния творчески трансцентитален икотехномически субтипринос (същото като творчески икотехномически субтитранс115
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------центит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото
възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на трансцентиталната икономическа субтизначимост (вж.), една от формите на съзидателната трансцентитална икономическа субтизначимост, една от разновидностите на изпълнителната трансцентитална икономическа субтизначимост и
един от конкретните изрази на икономическото творчество* (economic
creation), последното като състояние на информационно функциониране на
възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческата трансцентитална икономическа субтизначимост е
творчески икономически ингредиент в качеството му на субективноизисквана субективностна творческа оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субективностна творческа оценка, т.е. е субективно-субективностна творческа икономическа оценка* (subjectivelysubjectivitical creative economic appraisement), което е същото като субективистична творческа икономическа оценка* (subjectivistical creative economic
appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност
е една от разновидностите на творческото трансцентиталното икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на творческата
икономическата субтизначимост (наред със творческата уницентитална
икономическа субтизначимост, творческата центиталната икономическа
субтизначимост и творческата инцентиталната икономическа субтизначимост) (вж. фиг. 1). Ако не е посочено друго, под творческа икономическа субтизначимост обикновено се подразбира творческага трансцентитална икономическа субтизначимост. Творческата трансцентитална икономическа субтизначимост е форма на съществуване на творческата трансцентитална
субтиикономическа енергия* (creative transcentital subtieconomic energy) (вж.
субтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената
творческа трансцентитална субтиикономическа активност* (creative
transcentital subtieconomic activity) (вж. субтиикономическа активност). Тя е
кинестично опредметена творческа трансцентитална субтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа трансцентитална
субтиикономическа
потенциалност*
(creative
transcentital
subtieconomic potentiality) (вж. субтиикономическа потенциалност).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЧ трансцентитална икономическа значимост;
ТЧ икономически
трансцентит
(ТЧ трансцентитално икономическо участие;
ТЧ икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Творческа трансцентитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на творческото трансцентитално
икореномическо участие (ТЧ – творчески; 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 творческата трансцентитална икономическа субтизначимост са:
творческа възпроизводствена трансцентитална икономическа субтизначимост* (creative reproductional transcentital economic subtisignificance), творческа производствена трансцентитална икономическа субтизначимост*
(creative production transcentital economic subtisignificance), творческа разменна трансцентитална икономическа субтизначимост* (creative exchange
transcentital economic subtisignificance), творческа разпределителна трансцентитална икономическа субтизначимост* (creative distributional
transcentital economic subtisignificance), творческа потребителна трансцентитална икономическа субтизначимост* (creative consumption transcentital
economic subtisignificance), творческа стопанствена трансцентитална
икономическа субтизначимост* (creative protoeconomizing transcentital
economic subtisignificance), творческа следпроизводствена трансцентитална икономическа субтизначимост* (creative post-production transcentital
economic subtisignificance), творческа предипотребителна трансцентитална икономическа субтизначимост* (creative before-consumption
transcentital economic subtisignificance), творческа посредническа трансцентитална икономическа субтизначимост* (creative intermediationary
transcentital economic subtisignificance), творческа бизнес икономическа субтизначимост* (creative business transcentital economic subtisignificance),
творческа алокативна трансцентитална икономическа субтизначимост*
(creative allocative transcentital economic subtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална творческа трансцентитална икономическа субтизначимост*
(individual creative transcentital economic subtisignificance), фирмена творческа
трансцентитална икономическа субтизначимост* (firm creative
transcentital economic subtisignificance), обществена творческа трансцентитална икономическа субтизначимост* (social creative transcentital economic
subtisignificance) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютна
творческа трансцентитална икономическа субтизначимост* (absolute
creative transcentital economic subtisignificance) и относителна творческа
трансцентитална икономическа субтизначимост* (relative creative transcentital economic subtisignificance), а според факторната икономическа
определеност – трудово-определена творческа трансцентитална икономическа значимост субтиучастие* (labourly-determinate creative transcentital
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic subtisignificance) и физическо-определена творческа трансцентитална икономическа субтизначимост* (physically-determinate creative
transcentital economic subtisignificance).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческа трансцентитална усвоявана икономическа
субтизначимост* (creative transcentital assimilated economic subtisignificance)
и творческа трансцентитална създавана икономическа субтизначимост*
(creative transcentital gived economic subtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческата трансцентитална икономическа субтизначимост
са (1) творческа сустатитна трансцентитална икономическа субтизначимост* (creative sustatitic transcentital economic subtisignificance) [същото като творчески трансцентитален икономически субтисустатит* (creative
transcentital economic subtisustatite)], (2) творческа субстатна трансцентитална икономическа субтизначимост* (creative substatum transcentital
economic subtisignificance) [същото като творчески трансцентитален икономически субтисубстат* (creative transcentital economic subtisubstatum)], (3)
творческа запасова трансцентитална икономическа субтизначимост*
(creative stock transcentital economic subtisignificance) [същото като творчески
трансцентитален икономически субтизапас* (creative transcentital economic
subtistock)], (4) творческа сустатантна трансцентитална икономическа
субтизначимост* (creative sustatantal transcentital economic subtisignificance)
[същото като творчески трансцентитален икономически субтисустатант* (creative transcentital economic subtisustatant)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталната икореномическа
субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческата трансцентитална икономическа субтизначимост и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталната икономическа субтизначимост
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа инредиентност (ТЦИСЗ – трансцентитална икономическа субтизначимост)

Трансцентитална икономическа субтизначимост
(ТЦИСЗ)
(трансцентитален икономически субтисубстантит)
{икономическа
ценност}

Сустатитна
ТЦИСЗ

Субстатна
ТЦИСЗ

Запасова
ТЦИСЗ

Сустатантна
ТЦИСЗ

(трансцентитален икономически субтисустатит;

(трансцентитален икономически субтисубстат;

(трансцентитален икономически субтизапас;

(трансцентитален икономически субтисустатант;

сустатитен
икономически
субтитрансцентит)

субстатен икономически
субтитрансцентит)

запасов икономически
субтитрансцентит)

сустатантен
икономически
субтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИСЗ]

[вътрешно същество на
ТЦИСЗ]

[външно същество на
ТЦИСЗ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИСЗ]

{сустатитна
икономическа
ценност}

{субстатна
икономическа
ценност}

{запасова икономическа ценност}

{сустатантен
икономическа
ценност}

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

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

Сътворителна
(пригодна)
ТЦИСЗ
(сътворителен
трансцентитален икономически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИСЗ]
{трансцентитална икономическа субтипригодност;
сътворителна
икономическа
ценност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ТЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ТЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ТЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна)
сустатантна
ТЦИСЗ

(сътворителен
трансцентитален икономически
субтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икономически субтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икономически субтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икономически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически субтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икономически субтитрансцентит)

сътворителен
запасов икономически субтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
субтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИСЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИСЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИСЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа субтипригодност;

{субстатна
трансцентитална икономическа субтипригодност;

{запасова
{сустатантна
трансцентитрансцентитална иконотална икономическа субмическа субтипригодност; типригодност;

сътворителна
сустатитна
икономическа
ценност}

сътворителна
субстатна
икономическа
ценност}

сътворителна
запасова икономическа ценност}

сътворителна
сустатантна
икономическа
ценност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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Работна (сметна) ТЦИСЗ
(работен трансцентитален
икономически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИСЗ]
{трансцентитална икономическа сметна субтизадоволеност;
работна икономическа ценност;
(икономическа
стойност)}
(разновидност
на икономическа
форма)

Работна (сметна) сустатитна
ТЦИСЗ

Работна (сметна) субстатна
ТЦИСЗ

Работна (сметна) запасова
ТЦИСЗ

Работна (сметна) сустатантна
ТЦИСЗ

(работен трансцентитален
икономически
субтисустатит;

(работен трансцентитален икономически
субтисубстат;

(работен трансцентитален
икономически
субтизапас;

(работен трансцентитален
икономически
субтисустатант;

работен сустатитен икономически
субтитрансцентит)
[работно
външ-

работен субстатен икономически субтитрансцентит)

работен запасов
икономически
субтитрансцентит)

работен сустатантен икономически субтитрансцентит)

но състояние на
цялостното същество на
ТЦИСЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИСЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИСЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИСЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа сметна субтизадоволеност;

{субстатна
трансцентитална икономическа сметна субтизадоволеност;

{запасова
трансцентитална икономическа сметна задоволеност;

{сустатантна
трансцентитална икономическа сметна субтизадоволеност;

работна сустатитна икономическа ценност;

работна субстатна икономическа ценност;

работна запасова икономическа ценност;

работна сустатантна
икономическа
ценност;

(сустатитна
икономическа
стойност)}

(субстатна
икономическа
стойност)}

(запасова икономическа
стойност)}

(сустатантна
икономическа
стойност)}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА 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)

123

123

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Изпълнителна
(задоволяваща) ТЦИСЗ
(изпълнителен
трансцентитален икономически субтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИСЗ]
{трансцентитална икономическа субтизадоволеност;
изпълнителна
икономическа
ценност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ТЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ТЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ТЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ТЦИСЗ

(изпълнителен
трансцентитален икономически субтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икономически субтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икономически субтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икономически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически субтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икономически субтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икономически субтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИСЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИСЗ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИСЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИСЗ]

{сустатитна
{субстатна
{запасова
{сустатантна
трансцентитрансцентитрансцентитрансцентитална иконотална иконотална иконотална икономическа субти- мическа субти- мическа субти- мическа субтизадоволеност;
задоволеност;
задоволеност;
задоволеност;
изпълнителна
сустатитна
икономическа
ценност}

изпълнителна
субстатна
икономическа
ценност}

изпълнителна
запасова икономическа ценност}

изпълнителна
сустатантна
икономическа
ценност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Съзидателна
(изгодна)
ТЦИСЗ
(съзидателен
трансцентитален икономически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИСЗ]
{трансцентитална икономическа субтиизгодност;
съзидателна
икономическа
ценност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ТЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ТЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ТЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ТЦИСЗ

(съзидателен
трансцентитален икономически субтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икономически субтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икономически субтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икономически
субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икономически субтитрансцентит)

съзидателен
запасов икономически субтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ТЦИСЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ТЦИСЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИСЗ]

{субстатна
{запасова
{сустатитна
{сустатантна
трансцентитрансцентитрансцентитрансцентитална иконотална иконотална иконотална икономическа субти- мическа субти- мическа субти- мическа субтиизгодност;
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 ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА 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)

ТВОРЧЕСКА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (creative transcentital ecorenomic allotment) – същото като творчески
икореномически обтитрансцентит и като творческо трансцентитално икореномическо обтиучастие.
ТВОРЧЕСКА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ* (creative transcentital ecotechnomic assignment) – същото като творчес126

126

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки трансцентитален икотехномически обтипринос и творчески иконотехмически обтитрансцентит.
ТВОРЧЕСКА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (creative transcentital ecotechnomic allotment) – същото като творчески
трансцентитален икотехномически обтипринос и творчески иконотехмически обтитрансцентит.
ТВОРЧЕСКА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (creative transcentital ecounirenomic allotment) – същото като творчески икоуниреномически обтитрансцентит и като творческо трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
ТВОРЧЕСКА ТРУДОВА ИКОНОМИЧЕСКА СИЛА* (creative labour
economic force) – същото като интегрален творчески трудов производствен
икономически фактор.
ТВОРЧЕСКА ТРУДОВА ИКОНОМИЧЕСКА СИЛА (creative labour economic force) (ки) – във:
творческа трудова икономическа сила (същото като интегрален творчески трудов производствен икономически фактор);
творческа трудова производствена икономическа сила (същото като интегрален творчески трудов производствен икономически фактор).
ТВОРЧЕСКА ТРУДОВА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СИЛА* (creative labour
ecorenomic force) – същото като интегрален творчески трудов производствен
икореномически фактор.
ТВОРЧЕСКА ТРУДОВА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СИЛА (creative labour
ecorenomic force) (ки) – във:
творческа трудова икореномическа сила (същото като интегрален творчески трудов производствен икореномически фактор);
творческа трудова производствена икореномическа сила (същото като
интегрален творчески трудов производствен икореномически фактор).
ТВОРЧЕСКА ТРУДОВА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СИЛА* (creative labour
ecotechnomic force) – същото като интегрален творчески трудов производствен икотехномически фактор.
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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТВОРЧЕСКА ТРУДОВА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СИЛА (creative labour
ecotechnomic force) (ки) – във:
творческа трудова производствена икотехномическа сила (същото като
интегрален творчески трудов производствен икотехномически фактор);
творческа трудова икотехномическа сила (същото като интегрален
творчески трудов производствен икотехномически фактор).
ТВОРЧЕСКА ТРУДОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИЛА* (creative labour production economic force) – същото като интегрален
творчески трудов производствен икономически фактор.
ТВОРЧЕСКА ТРУДОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА
СИЛА* (creative labour production ecorenomic force) – същото като интегрален
творчески трудов производствен икореномически фактор.
ТВОРЧЕСКА ТРУДОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
СИЛА* (creative labour production ecotechnomic force) – същото като интегрален творчески трудов производствен икотехномически фактор.
ТВОРЧЕСКА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (creative unicentital ecocorenomic allotment) – същото като творчески
икокореномически обтиуницентит и като творческо уницентитално икокореномическо обтиучастие.
ТВОРЧЕСКА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(creative unicentital economic allotment) – същото като творческа уницентитална икономическа обтизначимост и творчески икономически обтиуницентит.
ТВОРЧЕСКА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ*
(creative unicentital economic significance), творчески икономически уницентит (без разширената икономическа ингредиентност), (*) – творчески уницентитален икономически ингредиент, който едновременно на същностно и
феноменно равнище количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на творчески икономически субект [на субективностен
творчески икономически субект* (subjectivitical creative economic subject)] за
нейния творчески уницентитален икотехномически принос (същото като
творчески икотехномически уницентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); творческа уницен128
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------титална икономическа значимост и творческа инцентитална икономическа
значимост, взети заедно в тяхното цялостно единство; общо понятие за творческа уницентитална икономическа субтизначимост (същото като творчески
икономически субтиуницентит и като творчески икономически диспотит) и
творческа уницентитална икономическа обтизначимост (същото като творчески икономически обтиуницентит и като творчески уницентитален икономически интерес) (вж. икономика); една от разновидностите на уницентиталната икономическа значимост (вж.), една от формите на съзидателната уницентитална икономическа значимост, една от разновидностите на изпълнителната уницентитална икономическа значимост и един от конкретните изрази на икономическото творчество* (economic creation), последното като
състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческата уницентитална икономическа значимост е форма на съществуване на
творческата уницентитална икономическа енергия (creative unicentital
economic energy) (вж. икономическа дейност) и отношение на признаване на
приложената творческа уницентитална икономическа активност*
(creative unicentital economic activity) (вж. икономическа активност). Тя е кинестично опредметена творческа уницентитална икономическа активност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена творческа уницентитална икономическа потенциалност* (creative unicentital economic potentiality) (вж. икономическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на творческото уницентитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на творческата
икономическа значимост (вж. фиг. 1).

129

129

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Творческа уницентитална икономическа значимост, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на творческото уницентитално икореномическо
участие (ТЧ – творчески; 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 творческата уницентитална икономическа значимост са (1) творческа уницентитална
икономическа субтиначимост (творчески икономически субтиуницентит) и
(2) творческа уницентитална икономическа обтизначимост (творчески икономически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческата уницентитална икономическа значимост са: творческа възпроизводствена уницентитална икономическа значимост* (reproductional unicentital economic significance), творческа производствена
уницентитална икономическа значимост* (creative production unicentital
economic significance), творческа разменна уницентитална икономическа
значимост* (creative exchange unicentital economic significance), творческа
разпределителна уницентитална икономическа значимост* (creative
distributional unicentital economic significance), творческа потребителна уницентитална икономическа значимост* (creative consumption unicentital
economic significance), творческа стопанствена уницентитална икономическа значимост* (creative protoeconomizing unicentital economic significance),
творческа следпроизводствена уницентитална икономическа значимост*
(creative post-production unicentital economic significance), творческа предипотребителна уницентитална икономическа значимост* (creative beforeconsumption unicentital economic significance), творческа посредническа уницентитална икономическа значимост* (creative intermediationary unicentital
economic significance), творческа бизнес икономическа значимост* (creative
business unicentital economic significance), творческа алокативна уницентитална икономическа значимост* (creative allocative unicentital economic
significance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална творческа уницентитална икономическа значимост* (individual creative unicentital economic significance),
фирмена творческа уницентитална икономическа значимост* (firm
creative unicentital economic significance), обществена творческа уницентитална икономическа значимост* (social creative unicentital economic significance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческа уницентитална усвоявана икономическа значимост* (creative unicentital assimilated economic significance) и творческа
уницентитална създавана икономическа значимост* (creative unicentital
gived economic significance).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческата уницентитална икономическа значимост са (1)
творческа сустатитна уницентитална икономическа значимост*
(creative sustatitic unicentital economic significance) [същото като творчески
уницентитален икономически сустатит* (creative unicentital economic
sustatite)], (2) творческа субстатна уницентитална икономическа значимост* (creative substatum unicentital economic significance) [същото като творчески уницентитален икономически субстат* (creative unicentital economic
substatum)], (3) творческа запасова уницентитална икономическа значимост* (creative stock unicentital economic significance) [същото като творчески
уницентитален икономически запас* (creative unicentital economic stock)], (4)
творческа сустатантна уницентитална икономическа значимост* (creative sustatantal unicentital economic significance) [същото като творчески
уницентитален икономически сустатант* (creative unicentital economic
sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталната икореномическа значимост едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческата уницентитална икономическа значимост и тяхното място сред разновидностите на уницентиталната икономическа значимост едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИЗ – уницентитална икономическа значимост)

Уницентитална икономическа значимост (УЦИЗ)
(уницентитален икономически субстантит)

Сустатитна
УЦИЗ

Субстатна
УЦИЗ

Запасова
УЦИЗ

Сустатантна
УЦИЗ

(уницентитален икономически сустатит;

(уницентитален икономически субстат;

(уницентитален икономически запас;

(уницентитален икономически сустатант;

сустатитен
икономически
уницентит)

субстатен икономически
уницентит)

запасов икономически
уницентит)

сустатитен
икономически
уницентит)

[цялостно същество на
УЦИЗ]

[вътрешно същество на
УЦИЗ]

[външно същество на
УЦИЗ]

[общо понятие
за същество на
УЦИЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

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

Сътворителна
(пригодна)
УЦИЗ
(сътворителен
уницентитален
икономически
субстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИЗ]
{уницентитална икономическа пригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна УЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна УЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова УЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
УЦИЗ

(сътворителен
уницентитален
икономически
сустатит;

(сътворителен
уницентитален
икономически
субстат;

(сътворителен
уницентитален
икономически
запас;

(сътворителен
уницентитален
икономически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икономически уницентит)

сътворителен
субстатен икономически уницентит)

сътворителен
запасов икономически уницентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
уницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИЗ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИЗ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа пригодност}

{субстатна
уницентитална икономическа пригодност}

{запасова уницентитална
икономическа
пригодност}

{сустатантна
уницентитална икономическа пригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работна (сметна) сустатитна
УЦИЗ
Работна (сметна) УЦИЗ
(работен уницентитален
икономически
субстантит)
[работно външно състояние
на УЦИЗ]
{уницентитална икономическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Работна (сметна) субстатна
УЦИЗ

(работен уни(работен уницентитален ико- центитален икономически сус- номически субтатит;
стат;

Работна (сметна) запасова
УЦИЗ

Работна (сметна) сустатантна
УЦИЗ

(работен уницентитален
икономически
запас;

(работен уницентитален
икономически
сустатант;

работен сустатитен икономически уницентит)

работен субстатен икономически уницентит)

работен запасов
икономически
уницентит)

работен сустатантен икономически уницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа сметна задоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа сметна задоволеност}

{запасова уницентитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

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

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

Творческа (ползваема) сустатитна УЦИЗ

Творческа (ползваема) субстатна УЦИЗ

Творческа (ползваема) запасова УЦИЗ

Творческа (ползваема) сустатантна УЦИЗ

(творчески уницентитален
икономически
сустатит;

(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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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
игодност}

{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 ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА 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)

ТВОРЧЕСКА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (creative unicentital economic obtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески икономически обтиуницентит,
творческа уницентитална икономическа заделеност, творчески уницентитален икономически интерес, (*) – творчески уницентитален икономически
ингредиент, който като обективна проекция и едновременно на същностно и
феноменно равнище количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на творчески икономически субект [на субективностен
творчески икономически субект* (subjectivitical creative economic subject)] за
нейния творчески уницентитален икотехномически обтипринос (същото като творчески икотехномически обтиуницентит) в икотехномическото възп139
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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------роизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика);
творческа уницентитална икономическа обтизначимост и творческа инцентитална икономическа обтизначимост, взети заедно в тяхното цялостно
единство); една от разновидностите на уницентиталната икономическа обтизначимост (вж.), една от формите на съзидателната уницентитална икономическа обтизначимост, една от разновидностите на изпълнителната уницентитална икономическа обтизначимост и един от конкретните изрази на
икономическото творчество* (economic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа
единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческата уницентитална икономическа обтизначимост е творчески икономически ингредиент в
качеството му на обективно-изисквана субективностна творческа оценка
или още е обективно отражение на обективно-необходимата субективностна
творческа оценка, т.е. е обективно-субективностна творческа икономическа оценка* (objectively-subjectivitical creative economic appraisement), което е
същото като субектностна творческа икономическа оценка* (subjectiveneous creative economic appraisement). Творческата уницентитална
икономическа обтизначимост е форма на съществуване на творческата уницентитална обтиикономическа енергия* (creative unicentital obtieconomic
energy) (вж. обтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената творческа уницентитална обтиикономическа активност*
(creative unicentital obtieconomic activity) (вж. обтиикономическа активност).
Тя е кинестично опредметена творческа уницентитална обтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа уницентитална
обтиикономическа потенциалност* (creative unicentital obtieconomic
potentiality) (вж. обтиикономическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на творческото уницентитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от
разновидностите на творческата икономическа обтизначимост (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЧ уницентитална икономическа
значимост;
ТЧ икономически
уницентит
(ТЧ уницентитално икономическо
участие;
ТЧ уницентитална
икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Творческа уницентитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на творческото уницентитално икореномическо участие (ТЧ – творчески; 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 творческата уницентитална икономическа обтизначимост са:
творческа възпроизводствена уницентитална икономическа обтизначимост* (creative reproductional unicentital economic obtisignificance), творческа
производствена уницентитална икономическа обтизначимост* (creative
production unicentital economic obtisignificance), творческа разменна уницентитална икономическа обтизначимост* (creative exchange unicentital
economic obtisignificance), творческа разпределителна уницентитална икономическа обтизначимост* (creative distributional unicentital economic
obtisignificance), творческа потребителна уницентитална икономическа
обтизначимост* (creative consumption unicentital economic obtisignificance),
творческа стопанствена уницентитална икономическа обтизначимост*
(creative protoeconomizing unicentital economic obtisignificance), творческа
следпроизводствена уницентитална икономическа обтизначимост*
(creative post-production unicentital economic obtisignificance), творческа предипотребителна уницентитална икономическа обтизначимост* (creative
before-consumption unicentital economic obtisignificance), творческа посредническа
уницентитална
икономическа
обтизначимост*
(creative
intermediationary unicentital economic obtisignificance), творческа бизнес икономическа обтизначимост* (creative business unicentital economic
obtisignificance), творческа алокативна уницентитална икономическа обтизначимост* (creative allocative unicentital economic obtisignificance) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална творческа уницентитална икономическа обтизначимост* (individual creative unicentital economic obtisignificance), фирмена творческа уницентитална икономическа обтизначимост* (firm creative
unicentital economic obtisignificance), обществена творческа уницентитална
икономическа обтизначимост* (social creative unicentital economic
obtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческа уницентитална усвоявана икономическа обтизначимост* (creative unicentital assimilated economic obtisignificance) и
творческа уницентитална създавана икономическа обтизначимост*
(creative unicentital gived economic obtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческата уницентитална икономическа обтизначимост са
(1) творческа сустатитна уницентитална икономическа обтизначи142
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мост* (creative sustatitic unicentital economic obtisignificance) [същото като
творчески уницентитален икономически обтисустатит* (creative unicentital economic obtisustatite)], (2) творческа субстатна уницентитална
икономическа обтизначимост* (creative substatum unicentital economic
obtisignificance) [същото като творчески уницентитален икономически обтисубстат* (creative unicentital economic obtisubstatum)], (3) творческа запасова уницентитална икономическа обтизначимост* (creative stock
unicentital economic obtisignificance) [същото като творчески уницентитален
икономически обтизапас* (creative unicentital economic obtistock)], (4) творческа сустатантна уницентитална икономическа обтизначимост*
(creative sustatantal unicentital economic obtisignificance) [същото като творчески уницентитален икономически обтисустатант* (creative unicentital
economic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталната икореномическа обтизначимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческата уницентитална икономическа обтизначимост и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталната икономическа обтизначимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИОЗ – уницентитална икономическа обтизначимост)

Уницентитална икономическа обтизначимост
(УЦИОЗ)
(уницентитален икономически обтисубстантит)

Сустатитна
УЦИОЗ

Субстатна
УЦИОЗ

Запасова
УЦИОЗ

Сустатантна
УЦИОЗ

(уницентитален икономически обтисустатит;

(уницентитален икономически обтисубстат;

(уницентитален икономически обтизапас;

(уницентитален икономически обтисустатант;

сустатитен
икономически
обтиуницентит)

субстатен икономически обтиуницентит)

запасов икономически обтиуницентит)

сустатитен
икономически
обтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИОЗ]

[вътрешно същество на
УЦИОЗ]

[външно същество на
УЦИОЗ]

[общо понятие
за същество на
УЦИОЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

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

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 ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА 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}
(разновидност

{запасова уницентитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

на форма на
икономическа
субстанция)
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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА 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 ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА 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 ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА 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 обтиизгодност}

{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)

149

149

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА 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)

ТВОРЧЕСКА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (creative unicentital economic subtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески икономически субтиуницентит,
творчески икономически диспотит, (*) – творчески уницентитален икономически ингредиент, който като субективна проекция и едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя субективновъзприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на творчески икономически субект [на
субективностен творчески икономически субект* (subjectivitical creative
economic subject)] за нейния творчески уницентитален икотехномически субтипринос (същото като творчески икотехномически субтиуницентит) в
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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); творческа уницентитална икономическа субтизначимост и творческа инцентитална икономическа субтизначимост, взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на уницентиталната икономическа субтизначимост (вж.), една от формите на съзидателната
уницентитална икономическа субтизначимост, една от разновидностите на
изпълнителната уницентитална икономическа субтизначимост и един от
конкретните изрази на икономическото творчество* (economic creation),
последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческата уницентитална икономическа субтизначимост е творчески
икономически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субективностна творческа оценка или още е субективно отражение на обективнонеобходимата субективностна творческа оценка, т.е. е субективносубективностна
творческа
икономическа
оценка*
(subjectivelysubjectivitical economic appraisement), което е същото като субективистична
икономическа оценка* (subjectivistical creative economic appraisement). Творческата уницентитална икономическа субтизначимост е форма на съществуване на творческата уницентитална субтиикономическа енергия* (creative
unicentital subtieconomic energy) (вж. субтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената творческа уницентитална субтиикономическа активност* (creative unicentital subtieconomic activity) (вж. субтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена творческа уницентитална субтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
творческа уницентитална субтиикономическа потенциалност* (creative
unicentital subtieconomic potentiality) (вж. субтиикономическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на творческото уницентитално икореномическо субтиучастие.
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на творческата икономическа субтизначимост (вж. фиг. 1).
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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Творческа уницентитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на творческото уницентитално икореномическо участие (ТЧ – творчески; 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 творческата уницентитална икономическа субтизначимост са:
творческа възпроизводствена уницентитална икономическа субтизначимост* (creative reproductional unicentital economic subtisignificance), творческа
производствена уницентитална икономическа субтизначимост* (creative
production unicentital economic subtisignificance), творческа разменна уницентитална икономическа субтизначимост* (creative exchange unicentital
economic subtisignificance), творческа разпределителна уницентитална
икономическа субтизначимост* (creative distributional unicentital economic
subtisignificance), творческа потребителна уницентитална икономическа
субтизначимост* (creative consumption unicentital economic subtisignificance),
творческа стопанствена уницентитална икономическа субтизначимост*
(creative protoeconomizing unicentital economic subtisignificance), творческа
следпроизводствена уницентитална икономическа субтизначимост*
(creative post-production unicentital economic subtisignificance), творческа предипотребителна уницентитална икономическа субтизначимост* (creative
before-consumption unicentital economic subtisignificance), творческа посредническа
уницентитална
икономическа
субтизначимост*
(creative
intermediationary unicentital economic subtisignificance), творческа бизнес икономическа субтизначимост* (creative business unicentital economic
subtisignificance), творческа алокативна уницентитална икономическа
субтизначимост* (creative allocative unicentital economic subtisignificance) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална творческа уницентитална икономическа субтизначимост* (individual creative unicentital economic subtisignificance), фирмена творческа уницентитална икономическа субтизначимост* (firm
creative unicentital economic subtisignificance), обществена творческа уницентитална икономическа субтизначимост* (social creative unicentital
economic subtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческа уницентитална усвоявана икономическа субтизначимост* (creative unicentital assimilated economic subtisignificance) и
творческа уницентитална създавана икономическа субтизначимост*
(creative unicentital gived economic subtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческата уницентитална икономическа субтизначимост са
(1) творческа сустатитна уницентитална икономическа субтизначи153
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мост* (creative sustatitic unicentital economic subtisignificance) [същото като
творчески уницентитален икономически субтисустатит* (creative
unicentital economic subtisustatite)], (2) творческа субстатна уницентитална
икономическа субтизначимост* (creative substatum unicentital economic
subtisignificance) [същото като творчески уницентитален икономически
субтисубстат* (creative unicentital economic subtisubstatum)], (3) творческа
запасова уницентитална икономическа субтизначимост* (creative stock
unicentital economic subtisignificance) [същото като творчески уницентитален икономически субтизапас* (creative unicentital economic subtistock)], (4)
творческа сустатантна уницентитална икономическа субтизначимост*
(creative sustatantal unicentital economic subtisignificance) [същото като творчески уницентитален икономически субтисустатант* (creative unicentital
economic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталната икореномическа субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческата уницентитална икономическа субтизначимост и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталната икономическа субтизначимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИСЗ – уницентитална икономическа субтизначимост)

Уницентитална икономическа субтизначимост
(УЦИСЗ)
(уницентитален икономически субтисубстантит)

Сустатитна
УЦИСЗ

Субстатна
УЦИСЗ

Запасова
УЦИСЗ

Сустатантна
УЦИСЗ

(уницентитален икономически субтисустатит;

(уницентитален икономически субтисубстат;

(уницентитален икономически субтизапас;

(уницентитален икономически субтисустатант;

сустатитен
икономически
субтиуницентит)

субстатен икономически
субтиуницентит)

запасов икономически
субтиуницентит)

сустатитен
икономически
субтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИСЗ]

[вътрешно същество на
УЦИСЗ]

[външно същество на
УЦИСЗ]

[общо понятие
за същество
на УЦИСЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сътворителна
(пригодна) сустатитна УЦИСЗ
Сътворителна
(пригодна)
УЦИСЗ

(сътворителен
уницентитален
икономически
субтисустатит;

(сътворителен
уницентитален икономически субтисубстантит)

сътворителен
сустатитен икономически субтиуницентит)

[общо понятие
за състояние
на УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа субтипригодност}
(вид икономически специфант)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИСЗ]
{сустатитна
уницентитална икономическа субтипригодност}

Сътворителна
(пригодна) субстатна УЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова УЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
УЦИСЗ

(сътворителен
уницентитален
икономически
субтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икономически
субтизапас;

(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}

(вид специфант
(вид специфант (вид специфант
на икономина икономина икономически сустит)
ческа суперсческа субстантанта)
ция)
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Работна (сметна) УЦИСЗ
(работен уницентитален
икономически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) сустатитна
УЦИСЗ

Работна (сметна) субстатна
УЦИСЗ

Работна (сметна) запасова
УЦИСЗ

Работна (сметна) сустатантна
УЦИСЗ

(работен уницентитален
икономически
субтисустатит;

(работен уницентитален
икономически
субтисубстат;

(работен уницентитален
икономически
субтизапас;

(работен уницентитален
икономически
субтисустатант;

работен сустатитен икономически субтиуницентит)

работен субстатен икономически субтиуницентит)

работен запасов
икономически
субтиуницентит)

работен сустатантен икономически субтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИСЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИСЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИСЗ]

[работно външно състояние
на общото същество на
УЦИСЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна уницентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

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

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)

159

159

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Съзидателна
(изгодна)
УЦИСЗ
(съзидателен
уницентитален икономически субтисубстантит)
[вътрешно
състояние на
УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа субтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна УЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна УЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова УЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна
УЦИСЗ

(съзидателен
уницентитален
икономически
субтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икономически
субтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икономически
субтизапас;

(съзидателен
уницентита-лен
икономически
субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически субтиуницентит)

съзидателен
субстатен икономически субтиуницентит)

съзидателен
запасов икономически субтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
субтиуницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИСЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на УЦИСЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИСЗ]

{сустатитна
{субстатна
уницентиуницентитална иконотална икономическа субти- мическа субтиизгодност}
изгодност}

{запасова уницентитална
икономическа
субтиизгодност}

{сустатантна
уницентитал-на икономическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа
субстанция)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- на (удовлетвоща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
рява-ща) сустаУЦИСЗ
УЦИСЗ
УЦИСЗ
тантна УЦИСЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
УЦИСЗ
(унисъзидателен уницентитален икономически
субтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа субтиудовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен уницентитален икономически субтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икономически субтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икономически субтизапас;

(унисъзидателен уницентитален икономически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически субтиуницентит)

унисъзидателен
субстатен икономически субтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икономически субтиуницентит)

унисъзидателен сустатантен икономически субтиуницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИСЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИСЗ]

[цялостно състояние на външното същество на УЦИСЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИСЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа субтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икономическа субтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икономическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

ТВОРЧЕСКА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (creative unicentital ecorenomic allotment) – същото като творчески
икореномически обтиуницентит и като творческо уницентитално икореномическо обтиучастие.
ТВОРЧЕСКА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ* (creative unicentital ecotechnomic assignment) – същото като творчески
уницентитален икотехномически обтипринос и творчески иконотехмически
обтиуницентит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТВОРЧЕСКА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (creative unicentital ecotechnomic allotment) – същото като творчески
уницентитален икотехномически обтипринос и творчески иконотехмически
обтиуницентит.
ТВОРЧЕСКА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (creative unicentital ecounirenomic allotment) – същото като творчески икоуниреномически обтиуницентит и като творческо уницентитално
икоуниреномическо обтиучастие.
ТВОРЧЕСКА ФАКТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИЛА* (creative factor
economic force) – същото като интегрален творчески производствен икономически фактор.
ТВОРЧЕСКА ФАКТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИЛА (creative factor economic force) (ки) – във:
творческа факторна производствена икономическа сила (същото като
интегрален творчески производствен икономически фактор);
творческа факторна икономическа сила (същото като интегрален творчески производствен икономически фактор).
ТВОРЧЕСКА ФАКТОРНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СИЛА* (creative factor
ecorenomic force) – същото като интегрален творчески производствен икореномически фактор.
ТВОРЧЕСКА ФАКТОРНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СИЛА (creative factor
ecorenomic force) (ки) – във:
творческа факторна производствена икореномическа сила (същото като
интегрален творчески производствен икореномически фактор);
творческа факторна икореномическа сила (същото като интегрален
творчески производствен икореномически фактор).
ТВОРЧЕСКА ФАКТОРНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СИЛА* (creative factor
ecotechnomic force) – същото като интегрален творчески производствен икотехномически фактор.
ТВОРЧЕСКА ФАКТОРНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СИЛА (creative factor
ecotechnomic force) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------творческа факторна икотехномическа сила (същото като интегрален
творчески производствен икотехномически фактор);
творческа факторна производствена икотехномическа сила (същото като
интегрален творчески производствен икотехномически фактор).
ТВОРЧЕСКА ФАКТОРНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА
СИЛА* (creative factor production economic force) – същото като интегрален
творчески производствен икономически фактор.
ТВОРЧЕСКА ФАКТОРНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА
СИЛА* (creative factor production ecorenomic force) – същото като интегрален
творчески производствен икореномически фактор.
ТВОРЧЕСКА ФАКТОРНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
СИЛА* (creative factor production ecotechnomic force) – същото като интегрален творчески производствен икотехномически фактор.
ТВОРЧЕСКА ФИЗИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА СИЛА* (creative physical
economic force) – същото като интегрален творчески физически производствен икономически фактор.
ТВОРЧЕСКА ФИЗИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА СИЛА (creative physical
economic force) (ки) – във:
творческа физическа икономическа сила (същото като интегрален творчески физически производствен икономически фактор);
творческа физическа производствена икономическа сила (същото като
интегрален творчески физически производствен икономически фактор);
ТВОРЧЕСКА ФИЗИЧЕСКА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СИЛА* (creative
physical ecorenomic force) – същото като интегрален творчески физически
производствен икореномически фактор.
ТВОРЧЕСКА ФИЗИЧЕСКА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СИЛА (creative physical ecorenomic force) (ки) – във:
творческа физическа икореномическа сила (същото като интегрален
творчески физически производствен икореномически фактор);
творческа физическа производствена икореномическа сила (същото като
интегрален творчески физически производствен икореномически фактор).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТВОРЧЕСКА ФИЗИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СИЛА* (creative
physical ecotechnomic force) – същото като интегрален творчески физически
производствен икотехномически фактор.
ТВОРЧЕСКА ФИЗИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СИЛА (creative
physical ecotechnomic force) (ки) – във:
творческа физическа икотехномическа сила (същото като интегрален
творчески физически производствен икотехномически фактор);
творческа физическа производствена икотехномическа сила (същото като
интегрален творчески физически производствен икотехномически фактор).
ТВОРЧЕСКА ФИЗИЧЕСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА
СИЛА* (creative physical production economic force) – същото като интегрален
творчески физически производствен икономически фактор.
ТВОРЧЕСКА ФИЗИЧЕСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА
СИЛА* (creative physical production ecorenomic force) – същото като интегрален творчески физически производствен икореномически фактор.
ТВОРЧЕСКА ФИЗИЧЕСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СИЛА* (creative physical production ecotechnomic force) – същото като интегрален творчески физически производствен икотехномически фактор.
ТВОРЧЕСКА ЦЕННОСТ (creative worth) (ки) – във:
творческа ценност на производствения икономически фактор;
творческа ценност на трудовия производствен икономически фактор;
творческа ценност на физическия производствен икономически фактор.
ТВОРЧЕСКА ЦЕННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФАКТОР (creative
worth of the economic factor) (ки) – във:
творческа ценност на трудовия производствен икономически фактор;
творческа ценност на производственrs икономически фактор;
творческа ценност на физическия производствен икономически фактор.
ТВОРЧЕСКА ЦЕННОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (creative worth of the production economic factor) [подразбирана като
собствена творческа ценност на производствения икономически фактор
(вж. собствена обща икономическа ценност), същото като творческоценностен производствен икономически фактор] (*) – интерпретация на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------полезността на производствения икономически фактор U(xp) като икономическа оценка W(xup), която дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и
индивидът производител) в качеството й на производствена икономическа
единица дава на икономическото умение [на факторното икотехномическо
умение* (factor ecotechnomic skill /knack/), същото като икотехномическо умение] U (x) , опредметено в тази полезност, а оттам – и в самия производствен
икономически фактор xp. Според производствената икономическа факторност нейни разновидности са творческата ценност на трудовия производствен икономически фактор W(lup) [която е интерпретация на полезността на
трудовия производствен икономически фактор U(lp)] и творческата ценност
на физическия производствен икономически фактор W(hup) [която е интерпретация на полезността на физическия производствен икономически фактор
U(hp)].
ТВОРЧЕСКА ЦЕННОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (creative worth of the production economic factor) (ки) – във:
творческа ценност на трудовия производствен икономически фактор;
творческа ценност на производственrs икономически фактор;
творческа ценност на физическия производствен икономически фактор.
ТВОРЧЕСКА ЦЕННОСТ НА ТРУДОВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (creative worth of the labour production economic factor)
[подразбирана като собствена творческа ценност на трудовия производствения икономически фактор (вж. собствена обща икономическа ценност)]
(*) – интерпретация на полезността на трудовия производствен икономически
фактор U(lp) като икономическа оценка W(lup), която дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и индивидът производител) в качеството й на производствена икономическа единица дава на трудовото икотехномическо умение
[на трудово-факторното икотехномическо умение* (labourly-factor ecotechnomic skill /knack/), същото като трудово икотехномическо умение] U (l ) , опредметено в тази полезност, а оттам – и в самия трудов производствен
икономически фактор lp.
ТВОРЧЕСКА ЦЕННОСТ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (creative worth of the physical production economic
factor) [подразбирана като собствена творческа ценност на физическия
производствения икономически фактор (вж. собствена обща икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ценност)] (*) – интерпретация на полезността на физическия производствен
икономически фактор U(hp) като икономическа оценка W(hup), която дадена
общностна икономическа единица (в т.ч. и индивидът производител) в качеството й на производствена икономическа единица дава на физическото икотехномическо умение [на физическо-факторното икотехномическо умение* (physically-factor ecotechnomic skill /knack/), същото като физическо икотехномическо умение] U (h) , опредметено в тази полезност, а оттам – и в самия физически производствен икономически фактор hp.
ТВОРЧЕСКА ЦЕННОСТНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (creative worthness of the production ecorenomic factor)
– същото като икореномическа полезностност (на производствения икореномически фактор).
ТВОРЧЕСКА ЦЕННОСТНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (creative worthness of the production ecorenomic factor) (ки)
– във:
творческа ценностност на трудовия производствен икореномически
фактор (същото като трудова икореномическа ценностност (на трудовия
производствен икореномически фактор));
творческа ценностност на производствения икореномически фактор
(същото като икореномическа полезностност (на трудовия производствен
икореномически фактор));
творческа ценностност на физическия производствен икореномически
фактор (същото като физическа икореномическа полезностност (на физическия производствен икореномически фактор)).
ТВОРЧЕСКА ЦЕННОСТНОСТ НА ТРУДОВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (creative worthness of the labour production
ecorenomic factor) – същото като трудова икореномическа ценностност (на
трудовия производствен икореномически фактор).
ТВОРЧЕСКА ЦЕННОСТНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (creative worthness of the physical
production ecorenomic factor) – същото като физическа икореномическа полезностност (на физическия производствен икореномически фактор).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(creative centital ecocorenomic allotment) – същото като творчески икокореномически обтицентит и като творческо центитално икокореномическо обтиучастие.
ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(creative centital economic allotment) – същото като творческа центитална икономическа обтизначимост и творчески икономически обтицентит.
ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ*
(creative centital economic significance) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески икономически центит, (*) – творчески центитален
икономически ингредиент, който количествено определя субективновъзприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на творчески икономически субект [на
субективностен творчески икономически субект* (subjectivitical creative
economic subject)] за нейния творчески центитален икотехномически принос
(същото като творчески икотехномически центит) в икотехномическото
възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за творческа трансцентитална икономическа значимост и творческа инцентитална икономическа значимост (той е или едното, или другото, но не и
двете заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за творческа центитална икономическа субтизначимост (същото като творчески икономически субтицентит и като творчески икономически диспотант) и творческа
центитална икономическа обтизначимост (същото като творчески икономически обтицентит и като творчески центитален икономически интерес) (вж.
икономика); една от разновидностите на центиталната икономическа значимост (вж.), една от формите на съзидателната центитална икономическа
значимост, една от разновидностите на изпълнителната центитална икономическа значимост и един от конкретните изрази на икономическото творчество* (economic creation), последното като състояние на информационно
функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческата центитална икономическа
значимост е форма на съществуване на творческата центитална икономическа енергия (creative centital economic energy) (вж. икономическа дейност) и
отношение на признаване на приложената творческа центитална икономическа активност* (creative centital economic activity) (вж. икономическа ак167
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тивност). Тя е кинестично опредметена творческа центитална икономическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа центитална
икономическа потенциалност* (creative centital economic potentiality) (вж.
икономическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа
ингредиентност е една от разновидностите на творческото центитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на творческата
икономическа значимост (вж. фиг. 1).
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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Творческа центитална икономическа значимост, нейните разновидности и нейното
място сред разновидностите на творческото центитално икореномическо участие (ТЧ –
творчески; 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 творческата центитална икономическа значимост са (1) творческа центитална икономическа субтиначимост (творчески икономически субтицентит) и (2)
творческа центитална икономическа обтизначимост (творчески икономически обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческата центитална икономическа значимост са: творческа
възпроизводствена центитална икономическа значимост* (reproductional
centital economic significance), творческа производствена центитална икономическа значимост* (creative production centital economic significance),
творческа разменна центитална икономическа значимост* (creative
exchange centital economic significance), творческа разпределителна центитална икономическа значимост* (creative distributional centital economic
significance), творческа потребителна центитална икономическа значимост* (creative consumption centital economic significance), творческа стопанствена центитална икономическа значимост* (creative protoeconomizing
centital economic significance), творческа следпроизводствена центитална
икономическа значимост* (creative post-production centital economic significance), творческа предипотребителна центитална икономическа
значимост* (creative before-consumption centital economic significance), творческа посредническа центитална икономическа значимост* (creative
intermediationary centital economic significance), творческа бизнес икономическа значимост* (creative business centital economic significance), творческа
алокативна центитална икономическа значимост* (creative allocative
centital economic significance) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуална творческа центитална икономическа значимост* (individual creative centital economic
significance), фирмена творческа центитална икономическа значимост*
(firm creative centital economic significance), обществена творческа центитална икономическа значимост* (social creative centital economic significance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческа центитална усвоявана икономическа значимост* (creative centital assimilated economic significance) и творческа центитална създавана икономическа значимост* (creative centital gived economic
significance).
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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческата центитална икономическа значимост са (1) творческа сустатитна центитална икономическа значимост* (creative sustatitic centital economic significance) [същото като творчески центитален икономически сустатит* (creative centital economic sustatite)], (2) творческа
субстатна центитална икономическа значимост* (creative substatum
centital economic significance) [същото като творчески центитален икономически субстат* (creative centital economic substatum)], (3) творческа запасова
центитална икономическа значимост* (creative stock centital economic
significance) [същото като творчески центитален икономически запас*
(creative centital economic stock)], (4) творческа сустатантна центитална
икономическа значимост* (creative sustatantal centital economic significance)
[същото като творчески центитален икономически сустатант* (creative
centital economic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталната икореномическа значимост едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческата центитална икономическа значимост и тяхното място
сред разновидностите на центиталната икономическа значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ЦТИЗ – центитална икономическа значимост)

Центитална
икономическа
значимост
(ЦТИЗ)
(центитален
икономически
субстантит)

Сустатитна
ЦТИЗ

Субстатна
ЦТИЗ

Запасова
ЦТИЗ

Сустатантна
ЦТИЗ

(центитален
икономически
сустатит;

(центитален
икономически
субстат;

(центитален
икономически
запас;

(центитален
икономически
сустатант;

сустатитен
икономически
центит)

субстатен икономически
центит)

запасов икономически
центит)

сустатитен
икономически
центит)

[цялостно същество на
ЦТИЗ]

[вътрешно същество на
ЦТИЗ]

[външно същество на
ЦТИЗ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)

172

172

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Сътворителна
(пригодна)
ЦТИЗ
(сътворителен
центитален
икономически
субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИЗ]
{центитална
икономическа
пригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ЦТИЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ЦТИЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ЦТИЗ

Сътворителна
(пригодна)
сустатантна
ЦТИЗ

(сътворителен
центитален
икономически
сустатит;

(сътворителен
центитален
икономически
субстат;

(сътворителен
центитален
икономически
запас;

(сътворителен
центитален
икономически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икономически центит)

сътворителен
субстатен икономически центит)

сътворителен
запасов икономически центит)

сътворителен
сустатантен
икономически
центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИЗ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
пригодност}

{субстатна
центитална
икономическа
пригодност}

{запасова центитална икономическа пригодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
пригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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)

175

175

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ЦТИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ЦТИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ЦТИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ЦТИЗ

(изпълнителен
центитален
икономически
сустатит;

(изпълнителен
центитален
икономически
субстат;

(изпълнителен
центитален
икономически
запас;

(изпълнителен
центитален
икономически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически центит)

изпълнителен
субстатен икономически центит)

изпълнителен
запасов икономически центит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
центит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИЗ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
задоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
задоволеност}

{запасова центитална икономическа задоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
задоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

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

Съзидателна
(изгодна)
ЦТИЗ
(съзидателен
центитален
икономически
субстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИЗ]
{центитална
икономическа
изгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ЦТИЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ЦТИЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ЦТИЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ЦТИЗ

(съзидателен
центитален
икономически
сустатит;

(съзидателен
центитален
икономически
субстат;

(съзидателен
центитален
икономически
запас;

(съзидателен
центитален
икономически
сустатант;

съзидателен
сустатитен икономически центит)

съзидателен
субстатен икономически центит)

съзидателен
запасов икономически центит)

съзидателен
сустатантен
икономически
центит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ЦТИЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ЦТИЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
изгодност}

{субстатна
центитална
икономическа
изгодност}

{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)

177

177

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ЦТИЗ
ЦТИЗ
ЦТИЗ
ЦТИЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ЦТИЗ
(унисъзидателен центитален икономически субстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИЗ]
{центитална
икономическа
удовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен центитален
икономически
сустатит;

(унисъзидателен центитален
икономически
субстат;

(унисъзидателен центитален
икономически
запас;

(унисъзидателен центитален
икономически
сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически центит)

унисъзидателен
субстатен икономически центит)

унисъзидателен
запасов икономически центит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
центит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ЦТИЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ЦТИЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
удовлетвореност}

{субстатна
центитална
икономическа
удовлетвореност}

{запасова центитална
икономическа
удовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икономическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ*
(creative centital economic obtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески икономически обтицентит, творческа центитална икономическа заделеност, творчески центитален икономически интерес, (*) – творчески центитален икономически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя субективно-възприеманото значение
(важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на творчески икономически субект [на субективностен творчески икономически субект* (subjectivitical creative economic subject)] за
нейния творчески центитален икотехномически обтипринос (същото като
творчески икотехномически обтицентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); общо понятие за творческа трансцентитална икономическа обтизначимост и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------творческа инцентитала икономическа обтизначимост (той е или едното, или
другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); една от разновидностите на центиталната икономическа обтизначимост (вж.), една от
формите на съзидателната центитална икономическа обтизначимост, една
от разновидностите на изпълнителната центитална икономическа обтизначимост и един от конкретните изрази на икономическото творчество*
(economic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческата центитална икономическа обтизначимост е творчески икономически ингредиент в качеството му на обективноизисквана субективностна творческа оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субективностна творческа оценка, т.е. е обективно-субективностна творческа икономическа оценка* (objectivelysubjectivitical creative economic appraisement), което е същото като субектностна творческа икономическа оценка* (subjectiveneous creative economic
appraisement). Творческата центиталната икономическа обтизначимост е
форма на съществуване на творческата центитална обтиикономическа
енергия* (creative centital obtieconomic energy) (вж. обтиикономическа
дейност) и отношение на признаване на приложената творческа центитална
обтиикономическа активност* (creative centital obtieconomic activity) (вж.
обтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена творческа центитална обтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа центитална обтиикономическа потенциалност* (creative
centital obtieconomic potentiality) (вж. обтиикономическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на творческото центитално икореномическо обтиучастие.
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на творческата икономическа обтизначимост (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЧ центитална
икономическа
значимост;
ТЧ икономически
центит
(ТЧ центитално
икономическо
участие;
ТЧ центитална
икономическа значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Творческа центитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на творческото центитално икореномическо
участие (ТЧ – творчески; 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 творческата центитална икономическа обтизначимост са: творческа възпроизводствена центитална икономическа обтизначимост*
(creative reproductional centital economic obtisignificance), творческа производствена центитална икономическа обтизначимост* (creative production
centital economic obtisignificance), творческа разменна центитална икономическа обтизначимост* (creative exchange centital economic obtisignificance),
творческа разпределителна центитална икономическа обтизначимост*
(creative distributional centital economic obtisignificance), творческа потребителна центитална икономическа обтизначимост* (creative consumption
centital economic obtisignificance), творческа стопанствена центитална
икономическа обтизначимост* (creative protoeconomizing centital economic
obtisignificance), творческа следпроизводствена центитална икономическа
обтизначимост* (creative post-production centital economic obtisignificance),
творческа предипотребителна центитална икономическа обтизначимост* (creative before-consumption centital economic obtisignificance), творческа посредническа центитална икономическа обтизначимост* (creative
intermediationary centital economic obtisignificance), творческа бизнес икономическа обтизначимост* (creative business centital economic obtisignificance),
творческа алокативна центитална икономическа обтизначимост*
(creative allocative centital economic obtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална творческа центитална икономическа обтизначимост* (individual
creative centital economic obtisignificance), фирмена творческа центитална
икономическа
обтизначимост*
(firm
creative
centital
economic
obtisignificance), обществена творческа центитална икономическа обтизначимост* (social creative centital economic obtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческа центитална усвоявана икономическа обтизначимост* (creative centital assimilated economic obtisignificance) и творческа
центитална създавана икономическа обтизначимост* (creative centital
gived economic obtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческата центитална икономическа обтизначимост са (1)
творческа сустатитна центитална икономическа обтизначимост*
(creative sustatitic centital economic obtisignificance) [същото като творчески
центитален икономически обтисустатит* (creative centital economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------obtisustatite)], (2) творческа субстатна центитална икономическа обтизначимост* (creative substatum centital economic obtisignificance) [същото като
творчески центитален икономически обтисубстат* (creative centital
economic obtisubstatum)], (3) творческа запасова центитална икономическа
обтизначимост* (creative stock centital economic obtisignificance) [същото като творчески центитален икономически обтизапас* (creative centital
economic obtistock)], (4) творческа сустатантна центитална икономическа обтизначимост* (creative sustatantal centital economic obtisignificance) [същото като творчески центитален икономически обтисустатант* (creative
centital economic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталната икореномическа обтизначимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческата центитална икономическа обтизначимост и тяхното
място сред разновидностите на центиталната икономическа обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИОЗ – центитална икономическа обтизначимост)

Центитална
икономическа
обтизначимост
(ЦТИОЗ)
(центитален
икономически
обтисубстантит)

Сустатитна
ЦТИОЗ

Субстатна
ЦТИОЗ

Запасова
ЦТИОЗ

Сустатантна
ЦТИОЗ

(центитален
икономически
обтисустатит;

(центитален
икономически
обтисубстат;

(центитал-ен
икономически
обтизапас;

(центитал-ен
икономически
обтисус-татант;

сустатитен
икономически
обтицентит)

субстатен икономически обтицентит)

запасов икономически обтицентит)

сустатитен
икономически
обтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИОЗ]

[вътрешно същество на
ЦТИОЗ]

[външно същество на
ЦТИОЗ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИОЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

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

Сътворителна
(пригодна)
ЦТИОЗ
(сътворителен
центитален
икономически
обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИОЗ]
{центитална
икономическа
обтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ЦТИОЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ЦТИОЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ЦТИОЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ЦТИОЗ

(сътворителен
центитален
икономически
обтисустатит;

(сътворителен
центитален
икономически
обтисубстат;

(сътворителен
центитален
икономически
обтизапас;

(сътворителен
центитален икономически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически обтицентит)

сътворителен
субстатен икономически обтицентит)

сътворителен
запасов икономически
обтицентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
обтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИОЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИОЗ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИОЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИОЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
обтипригодност}

{субстатна
центитална
икономическа
обтипригодност}

{запасова центитална икономическа обтипригодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
обтипригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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Работна (сметна) ЦТИОЗ
(работен центитален икономически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИОЗ]
{центитална
икономическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) сустатитна
ЦТИОЗ

Работна (сметна) субстатна
ЦТИОЗ

Работна (сметна) запасова
ЦТИОЗ

Работна (сметна) сустатантна
ЦТИОЗ

(работен центитален икономически обтисустатит;

(работен центитален икономически обтисубстат;

(работен центитален икономически обтизапас;

(работен центитален икономически обтисустатант;

работен сустатитен икономически обтицентит)

работен субстатен икономически обтицентит)

работен запасов
икономически
обтицентит)

работен сустатантен икономически
обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИОЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИОЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИОЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИОЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова центитална икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

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

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

Творческа (ползваема) сустатитна ЦТИОЗ

Творческа (ползваема) субстатна ЦТИОЗ

Творческа (ползваема) запасова ЦТИОЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ЦТИОЗ

(творчески центитален икономически обтисустатит;

(творчески центитален икономически обтисубстат;

(творчески центитален икономически обтизапас;

(творчески центитален икономически обтисустатант;

творчески сустатитен икономически обтицентит)

творчески субстатен икономически обтицентит)

творчески запасов икономически обтицентит)

творчески сустатантен икономически
обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИОЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИОЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИОЗ]

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

{сустатитна
центитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова центитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

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

Изпълнителна
(задоволяваща) ЦТИОЗ
(изпълнителен
центитален
икономически
обтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИОЗ]
{центитална
икономическа
обтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ЦТИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ЦТИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ЦТИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ЦТИОЗ

(изпълнителен
центитален
икономически
обтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икономически
обтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икономически
обтизапас;

(изпълнителен
центитален икономически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически обтицентит)

изпълнителен
субстатен икономически обтицентит)

изпълнителен
запасов икономически
обтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
обтицентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИОЗ]

[външно състоя-ние на вътрешното същество на ЦТИОЗ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИОЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИОЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
обтизадоволеност}

{запасова центитална икономическа обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)

187

187

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ЦТИОЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ЦТИОЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ЦТИОЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ЦТИОЗ

(съзидателен
центитален
икономически
обтисустатит;

(съзидателен
центитален
икономически
обтисубстат;

(съзидателен
центитален
икономически
обтизапас;

(съзидателен
центитален икономически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически обтицентит)

съзидателен
субстатен икономически обтицентит)

съзидателен
запасов икономически
обтицентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИОЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ЦТИОЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ЦТИОЗ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ЦТИОЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
обтиизгодност}

{субстатна
центитална
икономическа
обтиизгодноност}

{запасова центитална икономическа обтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ЦТИОЗ
(унисъзидателен центитален икономически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИОЗ]
{центи-тална
икономическа
обтиудовлетвореност}
(вид икономически специфит)

Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ЦТИОЗ
ЦТИОЗ
ЦТИОЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) сустатантна
ЦТИОЗ

(унисъзидателен центитален
икономически
обтисус-татит;

(унисъзидателен центитален
икономически
обтисубстат;

(унисъзидателен центитален
икономически
обтизапас;

(унисъзидателен центитален
икономически
обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически обтицентит)

унисъзидателен
субстатен икономически обтицентит)

унисъзидателен
запасов икономически
обтицентит)

унисъзидателен
сустатантен икономически
обтицентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИОЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ЦТИОЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ЦТИОЗ]

[цялостно състояние на общото същество на
ЦТИОЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

{субстатна
центитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

{запасова центитална икономическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (creative centital economic subtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески икономически субтицентит, творчески икономически диспотант, (*) – творчески центитален икономически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя субективновъзприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на творчески икономически субект [на
субективностен творчески икономически субект* (subjectivitical creative
economic subject)] за нейния творчески центитален икотехномически субтипринос (същото като творчески икотехномически субтицентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство)
(вж. икономика); общо понятие за творческа трансцентитална икономическа
субтизначимост и творческа инцентитална икономическа субтизначимост
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(той е или едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); една от разновидностите на центиталната икономическа субтизначимост (вж.), една от формите на съзидателната центитална икономическа
субтизначимост, една от разновидностите на изпълнителната центитална
икономическа субтизначимост и един от конкретните изрази на икономическото творчество* (economic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж.
ценностна икономическа ингредиентност). Творческата центитална икономическа субтизначимост е творчески икономически ингредиент в качеството му
на субективно-изисквана субективностна творческа оценка или още е
субективно отражение на обективно-необходимата субективностна творческа
оценка, т.е. е субективно-субективностна творческа икономическа оценка*
(subjectively-subjectivitical creative economic appraisement), което е същото като
субективистична творчески икономическа оценка* (subjectivistical
economic appraisement). Творческата центиталната икономическа субтизначимост е форма на съществуване на творческата центитална субтиикономическа енергия* (creative centital subtieconomic energy) (вж. субтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената творческа центитална субтиикономическа активност* (creative centital subtieconomic
activity) (вж. субтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена
творческа центитална субтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена творческа центитална субтиикономическа потенциалност* (creative centital subtieconomic potentiality) (вж. субтиикономическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на творческото центитално икореномическо
субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на творческата икономическа субтизначимост (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЧ центитална
икономическа
значимост;
ТЧ икономически
центит
(ТЧ центитално
икономическо
участие;
ТЧ центитална
икономическа значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Творческа центитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на творческото центитално икореномическо
участие (ТЧ – творчески; 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 творческата центитална икономическа субтизначимост са: творческа възпроизводствена центитална икономическа субтизначимост*
(creative reproductional centital economic subtisignificance), творческа производствена центитална икономическа субтизначимост* (creative production
centital economic subtisignificance), творческа разменна центитална икономическа субтизначимост* (creative exchange centital economic subtisignificance), творческа разпределителна центитална икономическа субтизначимост* (creative distributional centital economic subtisignificance), творческа
потребителна центитална икономическа субтизначимост* (creative
consumption centital economic subtisignificance), творческа стопанствена
центитална икономическа субтизначимост* (creative protoeconomizing
centital
economic
subtisignificance),
творческа
следпроизводствена
центитална икономическа субтизначимост* (creative post-production
centital
economic
subtisignificance), творческа
предипотребителна
центитална икономическа субтизначимост* (creative before-consumption
centital economic subtisignificance), творческа посредническа центитална
икономическа субтизначимост* (creative intermediationary centital economic
subtisignificance), творческа бизнес икономическа субтизначимост*
(creative business centital economic subtisignificance), творческа алокативна
центитална икономическа субтизначимост* (creative allocative centital
economic subtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална творческа центитална икономическа субтизначимост* (individual creative centital economic
subtisignificance), фирмена творческа центитална икономическа субтизначимост* (firm creative centital economic subtisignificance), обществена творческа центитална икономическа субтизначимост* (social creative centital
economic subtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческа центитална усвоявана икономическа субтизначимост* (creative centital assimilated economic subtisignificance) и творческа
центитална създавана икономическа субтизначимост* (creative centital
gived economic subtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческата центитална икономическа субтизначимост са (1)
творческа сустатитна центитална икономическа субтизначимост*
(creative sustatitic centital economic subtisignificance) [същото като творчески
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитален икономически субтисустатит* (creative centital economic
subtisustatite)], (2) творческа субстатна центитална икономическа субтизначимост* (creative substatum centital economic subtisignificance) [същото
като творчески центитален икономически субтисубстат* (creative centital
economic subtisubstatum)], (3) творческа запасова центитална икономическа
субтизначимост* (creative stock centital economic subtisignificance) [същото
като творчески центитален икономически субтизапас* (creative centital
economic subtistock)], (4) творческа сустатантна центитална икономическа субтизначимост* (creative sustatantal centital economic subtisignificance)
[същото като творчески центитален икономически субтисустатант*
(creative centital economic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място
сред разновидностите на центиталната икореномическа субтизначимост
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческата центитална икономическа субтизначимост и тяхното
място сред разновидностите на центиталната икономическа субтизначимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИСЗ – центитална икономическа субтизначимост)

Центитална
икономическа
субтизначимост (ЦТИСЗ)
(центитален
икономически
субтисубстантит)

Сустатитна
ЦТИСЗ

Субстатна
ЦТИСЗ

Запасова
ЦТИСЗ

Сустатантна
ЦТИСЗ

(центитален
икономически
субтисустатит;

(центитален
икономически
субтисубстат;

(центитален
икономически
субтизапас;

(центитален
икономически
субтисустатант;

сустатитен
икономически
субтицентит)

субстатен икономически
субтицентит)

запасов икономически
субтицентит)

сустатитен икономически субтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИСЗ]

[вътрешно същество на
ЦТИСЗ]

[външно същество на
ЦТИСЗ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИСЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Сътворителна
(пригодна)
ЦТИСЗ
(сътворителен
центитален
икономически
субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ЦТИСЗ]
{центитална
икономическа
субтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ЦТИСЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ЦТИСЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ЦТИСЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ЦТИСЗ

(сътворителен
центитален
икономически
субтисустатит;

(сътворителен
центитален икономически
субтисубстат;

(сътворителен
центитален
икономически
субтизапас;

(сътворителен
центитален икономически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически субтицентит)

сътворителен
субстатен икономически субтицентит)

сътворителен
запасов икономически субтицентит)

сътворителен
сустатантен икономически субтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИСЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИСЗ]

[общо състоя-ние
на общото
същество на
ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
субтипригодност}

{субстатна
центитална
икономическа
субтипригодност}

{запасова центитална икономическа
субтипригодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
субтипригодност}

(вид специфант (вид специфант (вид специфант
на икономина икономичесна икономически сустит)
ка субстанция)
ческа суперстанта)

(вид специфант
на икономически
сустант)
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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Работна (сметна) ЦТИСЗ
(работен центитален икономически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИСЗ]
{центитална
икономическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) сустатитна
ЦТИСЗ

Работна (сметна) субстатна
ЦТИСЗ

Работна (сметна) запасова
ЦТИСЗ

Работна (смет-на)
сустатантна
ЦТИСЗ

(работен центитален икономически субтисустатит;

(работен центитален икономически субтисубстат;

(работен центитален икономически субтизапас;

(работен центитален икономически субтисустатант;

работен сустатитен икономически субтицентит)

работен субстатен икономически субтицентит)

работен запасов
икономически
субтицентит)

работен сустатантен икономически субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИСЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИСЗ]

[работно външно състояние на
външното
същество на
ЦТИСЗ]

[работно външно състояние на
общото същество
на ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова центитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност на
форма на икономически сустант)
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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Творческа (ползваема) сустатитна ЦТИСЗ

Творческа (ползваема) субстатна ЦТИСЗ

Творческа (ползваема) запасова ЦТИСЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ЦТИСЗ

(творчески центитален икономически субтисустатит;

(творчески центитален икономически субтисубстат;

(творчески центитален икономически субтизапас;

(творчески центитален икономически субтисустатант;

творчески сустатитен икономически субтицентит)

творчески субстатен икономически субтицентит)

творчески запасов икономически субтицентит)

творчески сустатантен икономически субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИСЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИСЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИСЗ]

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

{сустатитна
центитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова центитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност на
форма на икономически сустант)
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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Изпълнителна
(задоволяваща) ЦТИСЗ
(изпълнителен
центитален
икономически
субтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИСЗ]
{центитална
икономическа
субтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ЦТИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ЦТИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ЦТИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ЦТИСЗ

(изпълнителен
центитален
икономически
субтисустатит;

(изпълнителен
центитален икономически
субтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икономически
субтизапас;

(изпълнителен
центитален икономически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически субтицентит)

изпълнителен
субстатен икономически субтицентит)

изпълнителен
запасов икономически субтицентит)

изпълнителен
сустатантен икономически субтицентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИСЗ]

[външно състоя-ние на вътрешното същество на ЦТИСЗ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИСЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
субтизадоволеност}

{запасова центитална икономическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ЦТИСЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ЦТИСЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ЦТИСЗ

Съзидателна (изгодна) сустатантна ЦТИСЗ

(съзидателен
центитален
икономически
субтисустатит;

(съзидателен
(съзидателен
центитален ико- центитален икономически
номически
субтисубстат;
субтизапас;

(съзидателен
центитален икономически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически субтицентит)

съзидателен
субстатен икономически субтицентит)

съзидателен
запасов икономически субтицентит)

съзидателен сустатантен икономически субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ЦТИСЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ЦТИСЗ]

[вътрешно състояние на общото
същество на
ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
субтиизгодност}

{субстатна
центитална
икономическа
субтиизгодноност}

{запасова центитална икономическа
субтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ЦТИСЗ
ЦТИСЗ
ЦТИСЗ
ЦТИСЗ
Унисъзидателна (удовлетво- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател-ен
ряваща)
ен центитален
ен центитален
ен центитален
центитален икоЦТИСЗ
икономически
икономически
икономически
номически субсубтисустатит;
субтисубстат;
субтизапас;
тисустатант;
(унисъзидателен центитален икономически
субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИСЗ]
{центитална
икономическа
субтиудовлетворе-ност}
(вид икономически специфит)

унисъзидателен
сустатитен икономически субтицентит)

унисъзидателен
субстатен икономически субтицентит)

унисъзидателен
запасов икономически субтицентит)

унисъзидателен
сустатантен икономически субтицентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИСЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ЦТИСЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ЦТИСЗ]

[цялостно състояние на общото
същество на
ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
центитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

{запасова центитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономи-чески
сустант)

ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(creative centital ecorenomic allotment) – същото като творчески икореномически обтицентит и като творческо центитално икореномическо обтиучастие.
ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ*
(creative centital ecotechnomic assignment) – същото като творчески центитален икотехномически обтипринос и творчески иконотехмически обтицентит.
ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(creative centital ecotechnomic allotment) – същото като творчески центитален
икотехномически обтипринос и творчески иконотехмически обтицентит.
ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (creative centital ecounirenomic allotment) – същото като творчески
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File: от ТАБЛИЦА НА КЕНЕ, ФР. (КИ)
до ТВОРЧЕСКА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икоуниреномически обтицентит и като творчески центитално икоуниреномическо обтиучастие.
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТВОРЧЕСКИ
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ДИСПОТАНТ*
(creative
ecocorenomic dispotant) – същото като творчески икокореномически субтицентит и като творческо центитално икокореномическо субтиучастие.
ТВОРЧЕСКИ
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ДИСПОТИТ*
(creative
ecocorenomic dispotite) – същото като творчески икокореномически субтиуницентит и като творческо уницентитално икокореномическо субтиучастие.
ТВОРЧЕСКИ
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНЦЕНТИТ*
(creative
ecocorenomic incentite) – същото като творческо инцентитално икокореномическо участие.
ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИИНЦЕНТИТ* (creative
ecocorenomic obtiincentite) – същото като творческа инцентитална икокореномическа заделеност и като творческо инцентитално икокореномическо обтиучастие.
ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИСУБСТАНТИТ* (creative
ecocorenomic obtisubstantite) – същото като творчески икокореномически обтит.
ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИСУБСТАНТИТ* (creative
ecocorenomic obtisubstantite) – същото като творческо икокореномическо обтиучастие.
ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТ* (creative ecocorenomic
obtite), творчески икокореномически обтисубстантит, (*) – вътрешен
творчески статут (вътрешно-присъщ творчески 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 творчески икокореномически статут* (internal creative
ecocorenomic statute)]; една от разновидностите на икокореномическия обтит
(вж.), една от формите на съзидателния икокореномически обтит, една от
разновидностите на изпълнителния икокореномически обтит и един от конкретните изрази на икокореномическото творчество* (ecocorenomic creation),
последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност); творчески обтит на икокореномическия предмет (и творчески обтит на
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------творческия субтит на икокореномическия предмет). Той е комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от творчески икотехномическия обтиобективит (вж. творчески икотехномически обективит) и творчески икономическия обтисубективит (вж. творчески икономически субективит) (както и общо понятие за творчески икореномически обтисубстантит (в т.ч. и за творчески икономически обтисубективит и творчески икотехномически обтиобективит) и творчески икоуниреномически обтисубстантит, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където творческият икономически обтисубективит е творческа
икономическа оценка на творческия икотехномически обтиобективит. Творческият икокореномически обтит е такава субстантивностна творческа оценка
на творческия икокореномически предмет (респ. на творческия икокореномически ингредиент), дадена от творческия икокореномически субект, която е
съобразена с (произтича от) някакъв научно-обоснован критерий (непосредствено непостижим за оценяващите възможности на субекта), който (при зададените предпоставки, в т.ч. и ограничителни условия) е най-добрият за него от
гледна точка на неговия субективен интерес: това е обективно-изисквана субстантивностна творческа оценка или още обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна творческа оценка, т.е. е обективносубстантивностна творческа икокореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical ecocorenomic creative appraisement [на която отговаря обективно-субстантивностният творчески икокореномически ингредиент, който
е обективно-изискван субстантивностен творчески ингредиент или още
обективно отражение на обективно-необходимия субстантивностен творчески
ингредиент]; в този смисъл тя е опосредствено-субстантивностна творческа
икокореномическа оценка (респ. опосредствено-субстантивностен творчески
икокореномически ингредиент).
Начинът на субективизиране на творческия икокореномическия обтит е
творческият икокореномически субтит (творческият икокореномически
субтисубстантит). Творческият икокореномически обтит и творческият икокореномически субтит са категории на статута на творческия икокореномически предмет* (statute of the creative ecocorenomic thing), като в частност
представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Творческият икокореномическия обтит се снема в творческия икокореномически
субтит: творческият икокореномически субтит е творческия икокореномически обтит в снет вид. Творческият икокореномически субит е скрит в творческия икокореномически обтит, а творческият икокореномическия обтит [който
2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е първичният (примитивният) и определящият статут на творческия икокореномически предмет] се разкрива чрез творческия икоконоремически субтит
[който е вторичният (производният) и решаващият статут на творческия икокореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж.
табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Творчески икокореномически обтит (ТЧ = творчески)
ТЧ икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
ТЧ икореномически
ингредиент)
(ТЧ икореномически
субстантит;
ТЧ икореномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

ТВОРЧЕСКИ
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(ecocorenomic obtitranscentite) – същото като творческа трансцентитална
икокореномическа заделеност и като творческо трансцентитално икокореномическо обтиучастие.
4

205

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИУНИЦЕНТИТ* (creative
ecocorenomic obtiunicentite) – същото като творческа уницентитална икокореномическа заделеност и като творческо уницентитално икокореномическо
обтиучастие.
ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИЦЕНТИТ* (creative
ecocorenomic obticentite) – същото като творческа центитална икокореномическа заделеност и като творческо центитално икокореномическо обтиучастие.
ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СТАТИСУБСТАНТИТ (creative
ecocorenomic statisubstantite) – същото като творчески икокореномически субстантит;
ТВОРЧЕСКИ
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБСТАНТИТ*
(creative
ecocorenomic substantite), творчески икокореномически статит, творчески
икокореномически статисубстантит, творческо икокореномическо участие, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
творчески икономически субективит и творчески икотехномически обективит (както и общо понятие за творчески икореномически субстантит (в т.ч. и
за творчески икономически субективит и творчески икотехномически обективит) и творчески икоуниреномически субстантит, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където творческиият
икономически субективит е творческиа икономическа оценка на творческия
икотехномически обективит; една от разновидностите на икокореномическия
субстантит (вж.), една от формите на съзидателния икокореномически субстантит, една от разновидностите на изпълнителния икокореномически субстантит и един от конкретните изрази на икокореномическото творчество*
(ecocorenomic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икореномическа единица (вж. ценностна
икономическа ингредиентност). Негов частен случай е статидносубстантивностният творчески икокореномически ингредиент* (statedlysubstantivitical creative ecocorenomic ingredient), какъвто е всеки творчески
икокореномически ингредиент изобщо. Разграничението, което се прави между творческия икономическия субективит и творческия 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 твор5

206

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческият икокореномически субект има към природата на наблюдавания и
оценявания творчески икокореномически предмет, което означава според тяхната (на субективита и обективита) субстантивност. От своя страна, творческият икотехномически обективит е общо понятие за творчески икотехномически обтиобективит и творчески икотехномически субтиобективит, а
творческият икономически субективит е общо понятие за творчески икономически обтисубективит и творчески икономически субтисубективит
(вътре във всяка една от тези двойки понятия разграничението се прави според
общностния икореномически статут на творческия икореномически субект,
т.е. от гледна точка на природата на наблюдението и оценяването на творческия икокореномически субстантит, което се извършва от творческия икокореномически субект) (табл. 1). Вж. икореномически субект.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Творчески икокореномически субстантит (ТЧ = творчески)
ТЧ икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
ТЧ икореномически
ингредиент)
(ТЧ икореномически
субстантит;
ТЧ икореномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ* (creative
ecocorenomic subtiincentite) – същото като творческа икокореномическа феност и като творческо инцентитално икокореномическо субтиучастие.

7

208

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБСТАНТИТ* (creative
ecocorenomic subtisubstantite) – същото като творчески икокореномически субтит.
ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБСТАНТИТ* (creative
ecocorenomic subtisubstantite) – същото като творческо икокореномическо субтиучастие.
ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТ* (creative ecocorenomic
subtite), творчески икокореномически субтисубстантит, (*) – външен творчески статут (външно-присъщ творчески 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 творчески икокореномически статут* (external creative
ecocorenomic statute)]; една от разновидностите на икокореномическия субтит
(вж.), една от формите на съзидателния икокореномически субтит, една от
разновидностите на изпълнителния икокореномически субтит и един от конкретните изрази на икокореномическото творчество* (ecocorenomic creation),
последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икореномическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност); творчески субтит на икокореномическия предмет (и творчески субтит на творческия обтит на икокореномическия предмет). Той е комбинация
(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от творческия икотехномически субтиобективит (вж. икотехномически обективит) и творческия
икономически субтисубективит (вж. творчески икономически субективит)
(както и общо понятие за творчески икореномически субтисубстантит (в т.ч.
и за творчески икономически субтисубективит и творчески икотехномически
субтиобективит) и творчески икоуниреномически субтисубстантит, които
съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където
творческият икономически субтисубективит е творческа икономическа оценка
на творческия икотехномически субтиобективит. Творческият икокореномическият субтит е такава субстантивностна творческа оценка на творческия
икокореномически предмет (респ. на творческия икокореномически ингредиент), дадена от творческия 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 инте8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рес (тъй като неговите вътрешни оценяващи възможности не му позволяват да
постигне повече): това е субективно-изисквана субстантивностна творческа оценка или още субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна творческа оценка, т.е. е субективно-субстантивностна творческа икокореномическа оценка* (subjectively-substantivitical creative
ecocorenomic
appraisement
[на
която
отговаря
субективносубстантивностният творчески икокореномически ингредиент, който е
субективно-изискван субстантивностен творчески ингредиент или още
субективно отражение на обективно-необходимия субстантивностен творчески
ингредиент]; в този смисъл тя е непосредствено-субстантивностна творческа
икокореномическа оценка (респ. непосредствено-субстантивностен творчески
икокореномически ингредиент).
Творческият икокореномически субтит (творческият икокореномически
субтисубстантит) е начинът на субективизиране на творческия икокореномическия обтит. Творческият икокореномически обтит и творческият икокореномически субтит са категории на статута на творческия икокореномически предмет* (statute of the creative ecocorenomic thing), като в частност
представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Творческият икорекономически обтит се снема в творческия икореномически субтит: творческият икокореномически субтит е творческия икокореномически
обтит в снет вид. Творческият икокореномически субит е скрит в творческия
икокореномически обтит, а творческият икокореномически обтит [който е
първичният (примитивният) и определящият статут на творческия икокореномически предмет] се разкрива чрез творческия икоконоремически субтит [който е вторичният (производният) и решаващият статут на творческия икокореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Творчески икокореномически субтит (ТЧ = творчески)
ТЧ икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
ТЧ икореномически
ингредиент)
(ТЧ икореномически
субстантит;
ТЧ икореномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

ТВОРЧЕСКИ
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(creative ecocorenomic subtitranscentite) – същото като творческа икокореномическа ценностност и като творческо трансцентитално икокореномическо
субтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ* (creative
ecocorenomic subtiunicentite) – същото като творчески икокореномически диспотит и като творческо уницентитално икокореномическо субтиучастие.
ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ* (creative
ecocorenomic subticentite) – същото като творчески икокореномически диспотант и като творческо центитално икокореномическо субтиучастие.
ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (creative
ecocorenomic transcentite) – същото като творческо трансцентитално икокореномическо участие.
ТВОРЧЕСКИ
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
УНИЦЕНТИТ*
(creative
ecocorenomic unicentite) – същото като творческо уницентитално икокореномическо участие.
ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (creative ecocorenomic
centite) – същото като творческо центитално икокореномическо участие.
ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСПОТИТ* (creative economic
dispotite) – същото като творческа уницентитална икономическа субтизначимост и като творчески икономически субтиуницентит.
ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД (creative economic charge) (ки) –
във:
творчески производствен икономически заряд (същото като текущ творчески производствен икономически фактор);
творчески трудов производствен икономически заряд (същото като текущ творчески трудов производствен икономически фактор);
творчески физически производствен икономически заряд (същото като
текущ творчески физически производствен икономически фактор).
ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС (creative economic interest) –
същото като творческа икореномическа обтизначимост.
ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС (creative economic interest)
(ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------творчески инцентитален икономически интерес (същото като творческа
инцентитална икономическа обтизначимост и творчески икономически обтиинцентит);
творчески трансцентитален икономически интерес (същото като творческа трансцентитална икономическа обтизначимост и творчески икономически обтитрансцентит);
творчески уницентитален икономически интерес (същото като творческа
уницентитална икономическа обтизначимост и творчески икономически обтиуницентит);
творчески центитален икономически интерес (същото като творческа
центитална икономическа обтизначимост и творчески икономически обтицентит).
ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (creative economic
incentite) – същото като творческа инцентитална икономическа значимост.
ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИИНЦЕНТИТ* (creative economic
obtiincentite) – същото като творческа инцентитална икономическа обтизначимост и като творчески инцентитален икономически интерес.
ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИОБЕКТИВИТ* (creative economic
obtisubjectivit) – вж. икономически творчески субективит.
ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИТРАНСЦЕНТИТ* (creative
economic obtitranscentite) – същото като творческа трансцентитална икономическа обтизначимост и като творчески трансцентитален икономически
интерес.
ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИУНИЦЕНТИТ* (creative economic
obtiunicentite) – същото като творческа уницентитална икономическа обтизначимост и като творчески уницентитален икономически интерес.
ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИЦЕНТИТ* (creative economic
obticentite) – същото като творческа центитална икономическа обтизначимост и като творчески центитален икономически интерес.
ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ (creative economic need
/necessity/) (ки) – във:
творчески потребителски икономически потребности;
12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------творчески потребителски икономически потребности [индивидуални];
творчески потребителски икономически потребности [индивидуални
продуктови];
творчески потребителски икономически потребности [продуктови].
ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ (creative economic
needs /necessities/) (ки) – във:
творчески потребителски икономически потребности.
ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ]
(individual creative economic needs /necessities/) (ки) – във:
творчески потребителски икономически потребности [индивидуални].
ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ
ПРОДУКТОВИ] (individual product creative economic needs /necessities/) (ки) –
във:
творчески потребителски икономически потребности [индивидуални
продуктови].
ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [ПРОДУКТОВИ]
(product creative economic needs /necessities/) (ки) – във:
творчески потребителски икономически потребности [продуктови].
ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]*
(individual creative economic product) (подразбира се като творчески индивидуален стопаниствен икономически продукт) – интерпретация на индивидуалния
икономически продукт q = q(I) като опредметеност qu = qu(I) на индивидуалната творческа икономическа активност* (individual creative economic
activity) {в т.ч. (1) на индивидуалните икономически умения (individual
creative economic skills /knacks/) [същото като индивидуалната създаваща
творческа икономическа активност* (individual making creative economic
activity)] и на (2) индивидуалното творческо икономическо усвояване
(individual economic assimilation) [същото като индивидуалната усвояваща
творческа икономическа активност* (individual assimilative creative
economic activity)]}, който (продукт) участвува в индивидуалното икономическо възпроизводство [в т.ч. в индивидуалното икономическо производство в
индивидуалното икономическо потребление (тези два фази в своята общност
образуват индивидуалното икономическо стопанисване)] на индивида като
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------възпроизводствена икономическа единица (в т.ч. като производител и като
потребител) и който (индивид) от своя страна се възпроизвежда като трудов
производствен икономически фактор. Изразява свойството на индивидуалния
продукт да приема и да носи създавани при прилагането на производителските
способности в индивидуалното производство и опредметени в него полезни
атрибути (резултат от приложени умения) и да ги отдава при удовлетворяването на потребителските потребности в индивидуалното потребление. Затова
представлява продуктова творческа икономическа опредметеност и служи
като идентификатор на творческата икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] от qu = qu(I) специфични единици и има същото като нея
означение.
В зависимост от това къде е ситуиран (в производството или в потреблението) (т.е. според ингредиентната икономическа възпроизводственост) индивидуалният творчески икономически продукт може да бъде разграничен на
(а) творчески производствен икономически продукт [индивидуален] (същото
като индивидуално творческо инифективно икономическо благо) qup(I) – когато той е резултат на индивидуалното икономическо производство [тогава той
служи като идентификатор на творческите производителски икономически
способности [индивидуални продуктови] от qup(I) специфични единшици и
затова има същото като тях означение], и (б) творчески потребителен икономически продукт [индивидуален] quc(I) – когато той е ресурс на индивидуалното икономическо потребление [в потреблението икономическият продукт (в
консумативната му част) се употребява за възпроизводството на трудовия производствен икономически фактор) [тогава той служи като идентификатор на
творческите потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] от quc(I) специфични и затова има същото като тях означение]. В този контекст, когато не е посочено друго, под индивидуален творчески икономически продукт обикновено се подразбира индивидуалният творчески производствен икономически продукт. На фиг. 1 са посочени разновидностите на
индивидуалния творчески икономически продукт qu(I), които се конституират,
когато едновременно се вземат под внимание направленията на неговото използване и ингредиентната икономическа възпроизводственост. Тогава според
направленията на използването им (1) индивидуалният творчески производствен икономически продукт qup(I) съществува в две форми – като индивидуален творчески производителен производствен икономически продукт*
(individual creative productive production economic product) qupp(I) и индивидуален творчески консумативен производствен икономически продукт*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(individual creative consumptive production economic product) qupc(I), а (2) индивидуалният творчески потребителен икономически продукт quc(I) съществува
само в една форма – като индивидуален творчески консумативен потребителен икономически продукт* (individual creative consumptive consumption
economic product) qucc(I). От своя страна, според ингредиентната икономическа възпроизводственост (1) индивидуалният творчески производителен икономически продукт qup(I) съществува само в една форма – като индивидуален
творчески производителен производствен икономически продукт qupp(I) (2) а
индивидуалният творчески консумативен икономически продукт quc(I) съществува в две форми – като индивидуален творчески консумативен производствен икономически продукт qupc(I) и индивидуален творчески консумативен
потребителен икономически продукт qucc(I).
Според възпроизводствената икономическа пълнота се разграничават (1)
индивидуален творчески необходим икономически продукт* (individual
creative indispensable economic product) iqu = iqu(I) [в т.ч. индивидуален творчески необходим производствен икономически продукт* (individual creative
indispensable production economic product) iqup = iqup(I) и индивидуален творчески необходим потребителен икономически продукт* (individual creative
indispensable comsumption economic product) iquc = iquc(I)], (2) индивидуален
творчески принаден икономически продукт* (individual creative surplus
economic product) squ = squ(I) [в т.ч. индивидуален творчески принаден производствен икономически продукт* (individual creative surplus production
economic product) squp = squp(I) и индивидуален творчески принаден потребителен икономически продукт* (individual creative surplus comsumption
economic product) squc = squc(I)] и (3) индивидуален творчески цялостен
икономически продукт* (individual creative entire economic product) equ =
equ(I) [в т.ч. индивидуален творчески цялостен производствен икономически продукт* (individual creative entire production economic product) equp =
equp(I) и индивидуален творчески цялостен потребителен икономически
продукт* (individual creative entire comsumption economic product) equc =
equc(I)]. Когато не е посочено друго, под индивидуален творчески икономически продукт обикновено се подразбира индивидуалният творчески цялостен
икономически продукт.

15

216

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Индивидуален творчески
икономически продукт qu

Индивидуален творчески производителен икономически продукт qup

Индивидуален творчески производителен производствен
икон. продукт qupp

Индивидуален творчески консумативен икономически продукт quc

Индивидуален творчески консумативен
производствен икон.
продукт qupc

Индивидуален творчески производствен икономически продукт qup

Индивидуален творчески консумативен
потребителен икон.
продукт qucc

Индивидуален творчески потребителен икономически продукт quc

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

Според факторната икономическа обусловеност разновидности на индивидуалния творчески икономически продукт са индивидуалният творчески
трудово-обусловен икономически продукт* (individual creative labourlyconditional economic product) qu(I)(L), индивидуалният творчески физическообусловен икономически продукт* (individual creative physically-conditional
economic product) qu(I)(H) и индивидуалният творчески трудово-физическо
обусловен икономически продукт* (individual creative labourly-physicallyconditional economic product) qu(I)(LH).
На фиг. 2 е изобразена скала на индивидуалния творчески икономически продукт* (scale of individual creative economic product), на която посочени
поведенческите разновидности на индивидуалния творчески икономически
продукт и съотношенията помежду им.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------que

qu1

Полезен индивидуален творчески иконом. продукт quu

que
qu0
Ненормален индивидуален творчески
иконом. продукт qua

qud

Приемлив индивидуален творчески иконом. продукт qub

que
qu0
Ненормален индивиЕфективен индивидуален творчески
дуален творчески
a
иконом. продукт qu
иконом. продукт qux
que
Екзистенциален индив.
творчески
икономически
продукт

Неразумен индивидуален творчески
иконом. продукт qui

qu0
Нормален индивидуален
творчески
икономически
продукт

qu1

Неразумен индивидуален творчески
иконом. продукт qui

qu1
Разумен индивидуален
творчески
икономически
продукт

qud

qud

qud
Желан индивидуален
творчески
икономически
продукт

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

В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
индивидуален творчески икономически продукт qu(I) = qu(I)(E) се конституират още и съответстващите на последния понятия за индивидуален творчески
консуматорски продукт* (individual creative consumptionary product) qu(I)(C),
индивидуален творчески стопански продукт* (individual creative
protoeconomic product) qu(I)(P), индивидуален творчески пазарноикономически продукт* (individual creative marketly-economic product)
qu(I)(M) и индивидуален творчески финансово-пазарно-икономически продукт* (individual creative financially-marketly-economic product) qu(I)(N). Общо
за всички тях е понятието за индивидуален творчески поддържащ продукт*
(individual creative sustenance /sustaining/ product) qu(I)(Z) (за индивидуален
творчески продукт при поддържането).
ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (individual creative economic product) (ки) – във:
творчески потребителен икономически продукт [индивидуален];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------творчески производствен икономически продукт [индивидуален].
ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ (creative economic
abilities) (ки) – във:
творчески производителски икономически способности.
ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ] (individual creative economic abilities) (ки) – във:
творчески производителски икономически способности [индивидуални].
ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ
ПРОДУКТОВИ] (individual product creative consumer’s economic abilities) (ки)
– във:
творчески производителски икономически способности [индивидуални
продуктови].
ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ПРОДУКТОВИ]
(product creative economic abilities) (ки) – във:
творчески производителски икономически способности [продуктови].
ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СТАТИСУБЕКТИВИТ* (creative
economic statisubjectivit) – същото като творчески икономически субективит.
ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБЕКТИВИТ* (creative economic
subjectivit), творчески икономически статисубективит, (*) – външна творческа субстантивност (външно-представена творческа субстантивност) на
икономическия предмет (в т.ч. и на икономическия обект и на икономическата система, която е негово системно отражение в човешкото съзнание) [или
още външна творческа икономическа субстантивност* (external creative
economic substantivity)]; една от разновидностите на икономическия субективит (вж.), една от формите на съзидателния икономически субективит, една
от разновидностите на изпълнителния икономически субективит и един от
конкретните изрази на икономическото творчество* (economic creation),
последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност); творчески субективит на икономическия предмет (и творчески субективит на творческия обективит на икономическия предмет). Той е такава творческа икономическа оценка на икотехномическия предмет (в т.ч. и на икотехномическия ингредиент), дадена от творческия икономическия субект, която
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------според субективното му икономическо виждане съответства на неговия творчески икономически интерес, но съобразно с неговата (на предмета, в т.ч. и на
ингредиета) субективна природа. Икономическият субект субективизира съзидателните икономически предмети (в т.ч. и съзидателните икономически ингредиенти) и затова по определение (и от субстантивностна гледна точка) те са
субективностни съзидателни икономически предмети* (subjectivitical
creative economic things) [в т.ч. и субективностни съзидателни икономически ингредиенти* (subjectivitical creative economic ingredients)]. Ето защо
творческата икономическа оценка е субективностна творческа икономическа оценка* (subjectivitical creative economic appraisement). Субективното
икономическо виждане на икономическия субект за съзидателните икономически предмети (респ. ингредиенти) е субективностно виждане (тъй като то
произтича от субективната природа на оценяващия субект).
Творческият икономически субективит (творческият икономически
статисубективит) е начинът на икономизиране на творческия икотехномически обективит (казано по-общо, творческата икономика е икономизирана
творческа икотехномика). Творческият икотехномически обективит и творческият икономически субективит са категории на творческата субстантивност на икореномическия предмет* (creative substantivity of the ecorenomic
thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища)
на тази субстантивност. Творческият икотехномически обективит се снема в
творческия икономически субективит: творческият икономически субективит
е творческия икотехномически обективит в снет вид. Творческият икономически субективит е скрит в творческия икотехномически обективит, а творческият икотехномически обективит [който е първичната (примитивната) и определящата субстантивност на творческия икореномически предмет] се разкрива
чрез творческия икономически субективит [който е вторичната (производната)
и решаващата субстантивност на творческия икореномически предмет] (вж.
определящо и решаващо в икономиката).
Според общностния икореномически статут основни разновидности на
творческия икономически субективит са (вж. табл. 1):
(1) творческият икономически обтисубективит* (creative economic
obtiobjectivit) [същото като обективно-субективностен творчески икономически предмет* (objectively-objectivitical creative economic thing) и като субектностен творчески икономически предмет* (objectiveneous creative
economic thing)], респ. обективно-субективностният творчески икономически ингредиент* (objectively-objectivitical creative economic ingredient) [съ19
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------щото като субектностен творчески икономически ингредиент* (objectiveneous creative economic ingredient)] – когато икономическият субект е
обективно-субективностен творчески икономически субект (същото като
субектностен творчески 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 творческа оценка или още обективно
отражение на обективно-необходимата субективностна творческа оценка, т.е. е
обективно-субективностна творческа икономическа оценка* (objectivelysubjectivitical creative economic appraisement), което е същото като субектностна творческа икономическа оценка* (subjectiveneous creative economic
appraisement) [на която отговаря обективно-субективност-ният творчески
икономически ингредиент, който е обективно-изискван субективностен
творчески ингредиент или още обективно отражение на обективнонеобходимия субективностен творчески ингредиент]. В този смисъл тя е опосредствено-субективностна творческа икономическа оценка (респ. опосредствено-субективностен творчески икономически ингредиент).
(2) творческият икономически субтисубективит* (creative economic
subtiobjectivit) [същото като субективно-субективностен творчески
икономически предмет* (subjectively-subjectivitical creative economic thing) и
като субективистичен творчески икономически предмет* (subjectivistical
creative economic thing)], респ. субективно-субективностният творчески
икономически ингредиент* (subjectively-subjectivitical creative economic
ingredient) [същото като субективистичен творчески икономически ингредиент* (subjectivistical creative economic ingredient)] – когато творческият
икономически субект е субективно-субективностен творчески икономически субект (същото като субективистичен творчески икономически субект); при него субективностната творческа 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 творческа субективностна оценка или още
субективно отражение на обективно-необходимата творческа субективностна
оценка, т.е. е субективно-субективностна творческа икономическа оценка*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(subjectively-subjectivitical creative economic appraisement), което е същото като
субективистична творческа икотехномическа оценка* (subjectivistical
creative ecotechnomic appraisement) [на която отговаря субективносубективностният творчески икономически ингредиент, който е субективно-изискван творчески субективностен ингредиент или още субективно отражение на обективно-необходимия субективностен творчески ингредиент]; в този смисъл тя е непосредствено-субективностна творческа икономическа оценка (респ. непосредствено-субективностен творчески икономически
ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческия икореномически ингредиент според субстантивностната
икореномическа ингредиентност и общностния икореномически статут и мястото на творческия икотехномически субективит при тях (ТЧ = творчески)
ТЧ икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
ТЧ икореномически
ингредиент)
(ТЧ икореномически
субстантит;
ТЧ икореномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ* (creative economic
subtiincentite) – същото като творческа инцентитална икономическа субтизначимост и като творческа икономическа феност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБЕКТИВИТ* (creative
economic subtisubjectivit) – вж. творчески икономически субективит.
ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ* (creative
economic subtitranscentite) – същото като творческа трансцентитална икономическа субтизначимост и като творческа икономическа ценност.
ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ* (creative
economic subtiunicentite) – същото като творчески уницентитална икономическа субтизначимост и като творчески икономически диспотит.
ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (creative economic
transcentite) – същото като творческа трансцентитална икономическа значимост.
ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ТРУД* (creative economic labour) – същото като текущ творчески трудов производствен икономически фактор.
ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (creative economic
unicentite) – същото като творческа уницентитална икономическа значимост.
ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (creative economic factor) (ки) –
във:
интегрален творчески производствен икономически фактор;
интегрален творчески трудов производствен икономически фактор;
интегрален творчески физически производствен икономически фактор;
творчески производствен икономически фактор;
творчески трудов производствен икономически фактор;
творчески физически производствен икономически фактор;
текущ творчески производствен икономически фактор;
текущ творчески трудов производствен икономически фактор;
текущ творчески физически производствен икономически фактор.
ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФИЗИТ* (creative economic physit) – същото като текущ творчески физически производствен икономически фактор.
ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (creative economic centite) –
същото като творческа центитална икономическа значимост.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТВОРЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ* (creative ecorenomic
dispotant) – същото като творчески икореномически субтицентит и като
творческо центитално икореномическо субтиучастие.
ТВОРЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТИТ* (creative ecorenomic
dispotite) – същото като творчески икореномически субтиуницентит и като
творческо уницентитално икореномическо субтиучастие.
ТВОРЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД (creative ecorenomic charge)
(ки) – във:
творчески производствен икореномически заряд (същото като текущ
творчески производствен икореномически фактор);
творчески трудов производствен икореномически заряд (същото като текущ творчески трудов производствен икореномически фактор);
творчески физически производствен икореномически заряд (същото като
текущ творчески физически производствен икореномически фактор).
ТВОРЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (creative ecorenomic
incentite) – същото като творческо инцентитално икореномическо участие.
ТВОРЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИИНЦЕНТИТ* (creative
ecorenomic obtiincentite) – същото като творческа инцентитална икореномическа заделеност и като творческо инцентитално икореномическо обтиучастие.
ТВОРЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИСУБСТАНТИТ* (creative
ecorenomic obtisubstantite) – същото като творчески икореномически обтит.
ТВОРЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТ* (creative ecorenomic obtite),
творчески икореномически обтисубстантит, (*) – вътрешен творчески
статут (вътрешно-присъщ творчески 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 творчески икореномически статут* (internal creative ecorenomic statute)]; една от
разновидностите на икореномическия обтит (вж.), една от формите на съзидателния икореномически обтит, една от разновидностите на изпълнителния
икореномически обтит и един от конкретните изрази на икореномическото
творчество* (ecorenomic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икореномическа единица (вж.
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ценностна икономическа ингредиентност); творчески обтит на икореномическия предмет (и творчески обтит на творческия субтит на икореномическия
предмет). Творческият икореномически обтит е такава субстантивностна творческа оценка на икореномическия предмет (респ. на икореномическия ингредиент), дадена от творческия икореномически субект, която е съобразена с
(произтича от) някакъв научно-обоснован обективен критерий (непосредствено непостижим за оценяващите възможности на субекта), който (при зададените предпоставки, в т.ч. и ограничителни условия) е най-добрият за него от
гледна точка на неговия субективен интерес: това е обективно-изисквана субстантивностна творческа оценка или още обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна творческа оценка, т.е. е обективносубстантивностна творческа икореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical creative ecorenomic appraisement) [на която отговаря обективносубстантивностният творчески икореномически ингредиент, който е
обективно-изискван субстантивностен творчески ингредиент или още
обективно отражение на обективно-необходимия субстантивностен творчески
ингредиент]; в този смисъл тя е опосредствено-субстантивностна творческа
икореномическа оценка (респ. опосредствено-субстантивностен творчески
икореномически ингредиент).
Начинът на субективизиране на творческия икореномически обтит е
творческият икореномически субтит (творческият икореномически субтисубстантит). Творческият икореномически обтит и творческият икореномически субтит са категории на статута на творческия икореномически предмет* (statute of the creative ecorenomic thing), като в частност представляват
относително различни степени (равнища) на този статут. Творческият икореномически обтит се снема в творческия икореномически субтит: творческият
икореномически субтит е творческия икореномически обтит в снет вид. Творческият икореномически субит е скрит в творческия икореномически обтит, а
творческият икореномически обтит [който е първичният (примитивният) и определящият статут на творческия икореномически предмет] се разкрива чрез
творческия иконоремически субтит [който е вторичният (производният) и решаващият статут на творческия икореномическия предмет] (вж. определящо и
решаващо в икономиката).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на творческия икореномически обтит са творческият икотехномически обтиобективит (вж. икотехномически обективит) и творческият
икономически обтисубективит (вж. икономически субективит).
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТВОРЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТРАНСЦЕНТИТ* (creative
ecorenomic obtitranscentite) – същото като творческа трансцентитална икореномическа заделеност и като творческ трансцентитално икореномическо
обтиучастие.
ТВОРЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИУНИЦЕНТИТ* (creative
ecorenomic obtiunicentite) – същото като творческа уницентитална икореномическа заделеност и като творческо уницентитално икореномическо обтиучастие.
ТВОРЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СТАТИСУБСТАНТИТ (creative
ecorenomic statisubstantite) – същото като творчески икореномически статит.
ТВОРЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СТАТИСУБСТАНТИТ (creative
ecorenomic statisubstantite) – същото като творчески икореномически субстантит.
ТВОРЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СТАТИТ* (creative ecorenomic statite),
творчески икореномически субстантит, творчески икореномически статисубстантит, (*) – общо понятие за творчески икореномически субтит и
творчески икореномически обтит, които са негови разновидности [то е или
творчески икореномически субтит, или творчески икореномически обтит (според общностния икореномически статут), но не и двата заедно в тяхното цялостно единство]; една от разновидностите на икореномическия статит (вж.),
една от формите на съзидателния икореномически статит, една от разновидностите на изпълнителния икореномически статит и един от конкретните
изрази на икореномическото творчество* (ecorenomic creation), последното
като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената
икореномическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Негов частен случай е статидно-субстантивностният творчески икореномически ингредиент* (statedly-substantivitical creative ecorenomic ingredient),
какъвто е всеки творчески икореномически ингредиент изобщо. Разграничението, което се прави между творческия икореномически субтит и творческия
икореномически обтит, е от гледна точка на природата на наблюдението и
оценяването на творческия икореномически статит, което се извършва от
творческия икореномическия субект, т.е. според неговия статут. От своя страна, творческият икореномически обтит е общо понятие за творчески икотехномически обтиобективит и творчески икономически обтисубективит,
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------а икореномическият субтит е общо понятие за творчески икотехномически
субтиобективит и творчески икономически субтисубективит [(вътре във
всяка една от тези двойки понятия разграничението се прави според субстантивностната икореномическа ингредиентност , т.е. според субстанциалната
природа на съзидателните икореномически предмети (дали тя, съответно, тя е
обективна или субективна), т.е. според тяхната субстанциалност, и поспециално от гледна точка на отношението, което творческият икореномически субект има към природата на наблюдавания и оценявания творчески икореномически предмет, което означава според тяхната (на субективита и обективита) субстантивност]. Вж. икореномически субект.
ТВОРЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ* (creative ecorenomic
substantite), творчески икореномически статит, творчески икореномически
статисубстантит, творческо икореномическо участие, (*) – общо понятие за
творчески икономически субективит и творчески икотехномически обективит, които са негови разновидности [то е или творчески икономически субективит, или творчески икотехномически обективит (според субстантивностната икореномическа ингредиентност), но не и двата заедно в тяхното цялостно единство]; една от разновидностите на икореномическия субстантит
(вж.), една от формите на съзидателния икореномически субстантит, една от
разновидностите на изпълнителния икореномически субстантит и един от
конкретните изрази на икореномическото творчество* (ecorenomic creation),
последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икореномическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Негов частен случай е статидно-субстантивностният творчески икореномически ингредиент* (statedly-substantivitical creative ecorenomic
ingredient), какъвто е всеки творчески икореномически ингредиент изобщо.
Разграничението, което се прави между творческия икономически субективит
и творческия 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 творческиият икореномически субект има към природата на наблюдавания и оценявания творчески икореномически предмет, което означава според тяхната
(на субективита и обективита) субстантивност. От своя страна, творческият
икотехномически обективит е общо понятие за творчески икотехномически
обтиобективит и творчески икотехномически субтиобективит, а творческият икономически субективит е общо понятие за творчески икономически
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------обтисубективит и творчески икономически субтисубективит (вътре във
всяка една от тези двойки понятия разграничението се прави според общностния икореномически статут на творческиия икореномически субект, т.е. от
гледна точка на природата на наблюдението и оценяването на творческия
икореномически субстантит, което се извършва от творческия икореномически
субект). Вж. икореномически субект.
ТВОРЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ* (creative
ecorenomic subtiincentite) – същото като творческа икореномическа феност и
като творческо инцентитално икореномическо субтиучастие.
ТВОРЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБСТАНТИТ* (creative
ecorenomic subtisubstantite) – същото като творчески икореномически субтит.
ТВОРЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТ* (creative ecorenomic
subtite), творчески икореномически субтисубстантит, (*) – външен творчески статут (външно-присъщ творчески 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
творчески икореномически статут* (external creative ecorenomic statute)];
една от разновидностите на икореномическия субтит (вж.), една от формите
на съзидателния икореномически субтит, една от разновидностите на изпълнителния икореномически субтит и един от конкретните изрази на икореномическото творчество* (ecorenomic creation), последното като състояние на
информационно функциониране на възпроизводствената икореномическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност); творчески субтит на
икореномическия предмет (и творчески субтит на творческия обтит на икореномическия предмет). Творческият икореномически субтит е такава субстантивностна творческа оценка на икореномическия предмет (респ. на икореномическия ингредиент), дадена от творческия 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 творческа оценка или още субективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна творческа оценка, т.е. е субективносубстантивностна творческа икореномическа оценка* (subjectively28
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------substantivitical creative ecorenomic appraisement [на която отговаря субективносубстантивностният творчески икореномически ингредиент, който е субективно-изискван субстантивностен творчески ингредиент или още субективно отражение на обективно-необходимия субстантивностен творчески
ингредиент]; в този смисъл тя е непосредствено-субстантивностна икореномическа съзидателан оценка (респ. непосредствено-субстантивностен творчески
икореномически ингредиент).
Творческият икореномически субтит (творческият икореномически субтисубстантит) е начинът на субективизиране на творческия икореномически
обтит. Творческият икореномически обтит и творческият икореномически
субтит са категории на статута на творческия икореномически предмет*
(statute of the creative ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Творческият икореномически обтит се снема в творческия икореномически субтит: творческият икореномически субтит е творческия икореномически обтит в снет вид. Творческият
икореномически субит е скрит в творческия икореномически обтит, а творческият икореномически обтит [който е първичният (примитивният) и определящият статут на творческия икореномически предмет] се разкрива чрез творческия иконоремически субтит [който е вторичният (производният) и решаващият статут на творческия икореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на творческия икореномически субтит са творческият икотехномически субтиобективит (вж. творчески икотехномически обективит) и
творческият икономически субтисубективит (вж. творчески икономически
субективит).
ТВОРЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ* (creative
ecorenomic subtitranscentite) – същото като творческа икореномическа ценностност и като творческо трансцентитално икореномическо субтиучастие.
ТВОРЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ* (creative
ecorenomic subtiunicentite) – същото като творчески икореномически диспотит
и като творческо уницентитално икореномическо субтиучастие.
ТВОРЧЕСКИ
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИЦЕНТИТ*
(creative
ecorenomic subticentite) – същото като творчески икореномически диспотант и
като творческо центитално икореномическо субтиучастие.
29
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТВОРЧЕСКИ
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ТРАНСЦЕНТИТ*
(creative
ecorenomic transcentite) – същото като творческо трансцентитално икореномическо участие.
ТВОРЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРУД* (creative ecorenomic labour) –
същото като текущ творчески трудов производствен икореномически фактор.
ТВОРЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (creative ecorenomic
unicentite) – същото като творческо уницентитално икореномическо участие.
ТВОРЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (creative ecorenomic
centite) – същото като творческо центитално икореномическо участие.
ТВОРЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФИЗИТ* (creative ecorenomic physit) –
същото като текущ творчески физически производствен икореномически
фактор.
ТВОРЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ДИСПОТАНТ*
(creative
ecotechnomic dispotant) – същото като творчески центитален икотехномически субтипринос и като творчески субтицентит.
ТВОРЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ДИСПОТИТ* (creative ecotechnomic
dispotite) – същото като творчески уницентитален икотехномически субтипринос и като творчески икотехномически субтиуницентит.
ТВОРЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД (creative ecotechnomic
charge) (ки) – във:
творчески производствен икотехномически заряд (същото като текущ
творчески производствен икотехномически фактор);
творчески трудов производствен икотехномически заряд (същото като
текущ творчески трудов производствен икотехномически фактор);
творчески физически производствен икотехномически заряд (същото като
текущ творчески физически производствен икотехномически фактор).
ТВОРЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНЦЕНТИТ*
(creative
ecotechnomic incentite) – същото като творчески инцентитален икотехномически принос.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТВОРЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБЕКТИВИТ* (creative ecotechnomic objectivit), творчески икотехномически статиобективит, (*) –
вътрешна творческа субстантивност (вътрешно-присъща субстантивност)
на икотехномическия предмет (в т.ч. и на икотехномическия обект и на икотехномическата система, която е негово системно отражение в човешкото
съзнание) [или още вътрешна творческа икотехномическа субстантивност*
(internal creative ecotechnomic substantivity)]; една от разновидностите на икотехномическия обективит (вж.), една от формите на съзидателния икотехномически обективит, една от разновидностите на изпълнителния икотехномически обективит и един от конкретните изрази на икотехномическото
творчество* (ecotechnomic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж.
ценностна икономическа ингредиентност); творчески обективит на икотехномическия предмет (и творчески обективит на творческия субективит на икотехномическия предмет). Той е такава творческа икотехномическа оценка на
творческия икотехномически предмет (в т.ч. и на творческия икотехномически ингредиент), дадена от творческия икотехномическия субект, която според
субективното му икотехномическо виждане съответства на неговия творчески
икотехномически интерес, но съобразно с неговата (на предмета, в т.ч. и на
ингредиета) обективна природа. Икотехномическият субект обективизира съзидателните икотехномически предмети (в т.ч. и съзидателните икотехномически ингредиенти) и затова по определение (и от субстантивностна гледна
точка) те са обективностни съзидателни икотехномически предмети*
(objectivitical creative ecotechnomic things) [в т.ч. и обективностни съзидателни икотехномически ингредиенти* (objectivitical creative ecotechnomic
ingredients)]. Ето защо творческата икотехномическата оценка е обективностна творческа икотехномическа оценка* (objectivitical creative ecotechnomic
appraisement). Субективното икотехномическо виждане на икотехномическия
субект за съзидателните 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 творческия икотехномически обективит е
творческия икономически субективит (творческия икономически статисубективит) (казано по-общо, творческата икономика е икономизирана творческа
икотехномика). Творческият икотехномически обективит и творческият икономически субективит са категории на творческата субстантивност на ико31
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическия предмет* (creative substantivity of the ecorenomic thing), като в
частност представляват относително различни степени (равнища) на тази субстантивност. Творческият икотехномически обективит се снема в творческия
икономически субективит: творческия икономически субективит е творческият икотехномически обективит в снет вид. Творческияг икономически субективит е скрит в творческия икотехномически обективит, а творческият икотехномически обективит [който е първичната (примитивната) и определящата
субстантивност на творческия икореномически предмет] се разкрива чрез
творческия икономически субективит [който е вторичната (производната) и
решаващата субстантивност на творческия икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според общностния икореномически статут основни разновидности на
творческия икотехномически обективит са (вж. табл. 1):
(1)
творческият
икотехномически
обтиобективит*
(creative
ecotechnomic obtiobjectivit) [същото като обективно-обективностен творчески икотехномически предмет* (objectively-objectivitical creative
ecotechnomic thing) и като обектностен творчески икотехномически предмет* (objectiveneous creative ecotechnomic thing)], респ. обективнообективностният творчески икотехномически ингредиент* (objectivelyobjectivitical creative ecotechnomic ingredient) [същото като обектностен
творчески икотехномически ингредиент*
(objectiveneous
creative
ecotechnomic ingredient)] – когато творческият икотехномически субект е
обективно-обективностен творчески икотехномически субект (същото
като обектностен творчески икотехномически субект); при него обективностната творческа 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 творческа
обективностна оценка или още обективно отражение на обективнонеобходимата обективностна творческа оценка, т.е. е обективнообективностна творческа икотехномическа оценка* (objectivelyobjectivitical creative ecotechnomic appraisement), което е същото като обектностна творческа икотехномическа оценка* (objectiveneous creative
ecotechnomic appraisement) [на която отговаря обективно-обективностният
творчески икотехномически ингредиент, който е обективно-изискван
творчески обективностен ингредиент или още обективно отражение на
32
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обективно-необходимия обективностен творчески ингредиент]; в този смисъл
тя е опосредствено-обективностна творческа икотехномическа оценка (респ.
опосредствено-обективностен творчески икотехномически ингредиент);
(2) творческият икотехномическия субтиобективит* (creative
ecotechnomic subtiobjectivit) [същото като субективно-обективностен творчески икотехномически предмет* (subjectively-objectivitical creative
ecotechnomic thing) и като обективистичен творчески икотехномически
предмет* (objectivistical creative ecotechnomic thing)], респ. субективнообективностният творчески икотехномически ингредиент* (subjectivelyobjectivitical creative ecotechnomic ingredient) [същото като обективистичен
творчески
икотехномически
ингредиент*
(objectivistical
creative
ecotechnomic ingredient)] – когато творческият икотехномически субект е субективно-обективностен творчески икотехномически субект (същото като обективистичен творчески икотехномически субект); при него обективностната творческа 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 творческа оценка или още субективно отражение на обективно-необходимата обективностна творческа оценка, т.е. е
субективно-обективностна творческа икотехномическа оценка* (subjectively-objectivitical creative ecotechnomic appraisement), което е същото като
обективистична творческа икотехномическа оценка* (objectivistical
creative ecotechnomic appraisement) [на която отговаря субективнообективностният творчески икотехномически ингредиент, който е субективно-изискван обективностен творчески ингредиент или още субективно отражение на обективно-необходимия обективностен творчески ингредиент]; в този смисъл тя е непосредствено-обективностна творческа икотехномическа оценка (респ. непосредствено-обективностен творчески икотехномически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческия икореномически ингредиент според субстантивностната
икореномическа ингредиентност и общностния икореномически статут и мястото на творческия икотехномически обективит при тях (ТЧ = творчески)
ТЧ икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
ТЧ икореномически
ингредиент)
(ТЧ икореномически
субстантит;
ТЧ икореномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

ТВОРЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИИНЦЕНТИТ* (creative
ecotechnomic obtiincentite) – същото като творчески инцентитален икотехно34
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически обтипринос и като творческа инцентитална икотехномическа зададеност.
ТВОРЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИОБЕКТИВИТ* (creative
ecotechnomic obtiobjectivit) – вж. творчески икотехномически обективит.
ТВОРЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ОБТИПРИНОС*
(creative
ecotechnomic obticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески икотехномически обтиобективит, творческа икотехномическа зададеност, (*) – икотехномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на творчески
икотехномически субект [на обективностен икотехномически субект*
(objectivitical creative ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика);
една от разновидностите на икотехномическия обтипринос (вж.), една от формите на съзидателния икотехномически обтипринос, една от разновидностите
на изпълнителния икотехномически обтипринос и един от конкретните изрази
на икотехномическото творчество* (economic creation), последното като
състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческият
икотехномически обтипринос е творчески икотехномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана обективностна творческа оценка или
още е обективно отражение на обективно-необходимата обективностна творческа оценка, т.е. е обективно-обективностна творческа икотехномическа
оценка* (objectively-objectivitical creative ecotechnomic appraisement), което е
същото като обектностна творческа икотехномическа оценка*
(objectiveneous creative ecotechnomic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на творческото икореномическо обтиучастие. Творческият икореномически обтипринос
е форма на съществуване на творческата обтиикотехномическа енергия*
(creative obtiecotechnomic energy) (вж. обтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената творческа обтиикотехномическа
активност* (creative obtiecotechnomic activity) (вж. обтиикотехномическа
активност). Той е кинестично опредметена творческа обтиикотехномическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа обтиикотех-

35

236

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа потенциалност* (creative obtiecotechnomic potentiality) (вж. обтиикотехномическа потенциалност).
Творческият икотехномически обтипринос е обективен творчески икотехномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим творчески икотехномически ингредиент* (objectively-indispensable creative ecotechnomic
ingredient) [на обективно-изискван творчески икотехномически ингредиент* (objectively-required creative ecotechnomic ingredient)] и в частност – на
обективно-необходим творчески икотехномически принос* (objectivelyindispensable creative ecotechnomic contribution) [на обективно-изискван
творчески икотехномически принос* (objectively-required creative ecotechnomic contribution)]. По-своята природа той е оптимален творчески
икотехномически ингредиент* (optimal creative ecotechnomic ingredient) [в
частност оптимален творчески 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 творчески икотехномически
принос*
(individual
objectively-indispensable
creative
ecotechnomic contribution) (съкратено: индивидуалнонеобходим творчески
икотехномически принос), фирмен обективнонеобходим творчески икотехномически принос* (firm objectively-indispensable creative ecotechnomic
contribution) (съкратено: фирменонеобходим творчески икотехномически
принос), обществен обективнонеобходим творчески икотехномически
принос* (social objectively-indispensable creative ecotechnomic contribution)
(съкратено: общественонеобходим творчески икотехномически принос) и
т.н.
Творческият икотехномически обтипринос акцентира върху дейността на
творческия икотехномически субект, който формира структурата на творческия икотехномически обтиингредиент, последният в качеството му на икотехномически диспозант (т.е. като съотношение между икотехномическа същност и икотехномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същностна икономическа стратификационност) разновидности на творческия икотехномически обтипринос са: (1) творчески трансцентитален икотехномическа обтипринос (същото като творчески икотехномически обтитрансцентит и същото като творческа трансцентитална икотехномическа
заделеност и като творческа трансцентитална икотехномическа зададеност), (2) творчески инцентитален икотехномически обтипринос (същото
като творчески икотехномически обтиинцентит и същото като творческа
центитална икотехномическа заделеност и като творческа инцентитална
икотехномическа зададеност), (3) творчески центитален икономически обтипринос (същото като творчески икотехномически обтицентит и същото
като творческа инцентитална икотехномическа заделеност и като творческа
центитална икотехномическа зададеност), (4) творчески уницентитален
икономически обтипринос (същото като творчески икотехномически обтиуницентит и същото като творческа уницентитална икотехномическа заделеност и като творческа уницентитална икотехномическа зададеност) (фиг. 1
и табл. 1). Ако не е посочено друго, под творчески икотехномически обтипринос обикновено се подразбира творчески трансцентитален икотехномически
обтипринос. Вж. и фиг. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЧ трансцентитален икотехномически принос;
ТЧ икотехномически трансцентит
(ТЧ трансцентитално икотехномическо участие;
ТЧ икотехномически принос)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на творческия икотехномически обтипринос според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (ТЧ – творчески; 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЧ икономическа
значимост;
ТЧ икономически
субективит

ТЧ икотехномически принос;
ТЧ икотехномически обективит

ТЧ икореномическо участие;
ТЧ икореномически субстантит

ТЧ икономическа
субтизначимост;
ТЧ икономически
субтисубективит;
ТЧ икономическа
реализираност

ТЧ икотехномически субтипринос;
ТЧ икотехномически субтиобективит;
ТЧ икотехномическа
реализираност

ТЧ икореномическо
субтиучастие;
ТЧ икореномически
субтисубстантит;
ТЧ икореномическа
реализираност

ТЧ икономическа
обтизначимост;
ТЧ икономически
обтисубективит;
ТЧ икономически
интерес

ТЧ икотехномически обтипринос;
ТЧ икотехномически обтиобективит;
ТЧ икотехномическа
зададеност

ТЧ икореномическо
обтиучастие;
ТЧ икореномически
обтисубстантит;
ТЧ икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Творчески икотехномически обтипринос и неговите разновидности (ТЧ – творчески; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир –
решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческия икотехномически обтипринос и тяхното място сред разновидностите на икотехномическия обтипринос едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИТОП
– икотехномически обтипринос)

Икотехномически обтипринос
(ИТОП)

Уницентитален ИТОП

Трансцентитален ИТОП

Инцентитален
ИТОП

Центитален
ИТОП

(икотехномически обтиуницентит)

(икотехномически обтитрансцентит)

(икотехномически обтиинцентит)

(икотехномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИТОП]

[вътрешна определеност на
ИТОП]

[външна определеност на
ИТОП]

[общо понятие
за определност
на ИТОП]

{трансцентитална икотехномическа заделеност;

{инцентитална икотехномическа заделеност;

{центитална
икотехномическа заделеност;

трансцентитална икотехномическа зададеност}

инцентитална
икотехномическа зададеност}

центитална
икотехномически зададеност}

(вид икотехномическа същност)

(вид икотехномическо явление)

(вид икотехномически диспозант)

(икотехномически обтиобек{уницентиталтивит)
на икотехно{икотехномиче- мическа задеческа заделеленост;
ност;
уницентиталикотехномичес- на икотехнока зададеност}
мическа зададеност}
(вид икотехномически диспозит)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сътворителен
(пригоден) уницентитален
ИТОП

Сътворителен
(пригоден) трансцентитален
ИТОП

Сътворителен
(пригоден) инцентитален
ИТОП

Сътворителен
(пригоден) центитален ИТОП

(сътворителен
икотехномически обтиуницентит)

(сътворителен
икотехномически обтитрансцентит)

(сътворителен
икотехномически обтиинцентит)

(сътворителен
икотехномически обтицентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИТОП]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИТОП]

{сътворителне
уницентитал{сътворителна
не икотехноикотехномичес- мическа задека заделеност;
леност;
сътворителна
сътворителна
икотехномичес- уницентиталка зададеност;
на икотехноикотехномичес- мическа зададеност;
ка обтипригодност}
уницентитална икотехно(вид икотехномическа
обтимически специпригодност}
фант)
(вид специфант
на икотехномически диспозит)

{сътворителна
трансцентитална икотехномическа заделеност;

[общо състоя[общо състояние на общата
ние на външнаопределеност
на
та определеност
ИТОП]
на ИТОП]
{сътворителна {сътворителна
центитална
инцентиталикотехномина икотехноческа заделемическа заденост;
леност;

сътворителна
трансцентитална икотехномическа зададеност;

сътворителна
инцентитална
икотехномическа зададеност;

трансцентитална икотехномическа обтипригодност}

центитална
инцентитална
икотехномиикотехномическа обтипри- ческа обтипригодност}
годност}
(вид специфант (вид специфант
на икотехнона икотехномимически
диспоческо явление)
зант)

Сътворителен
(пригоден)
ИТОП
(сътворителен
икотехномически обтиобективит)
[общо понятие
за състояние на
ИТОП]

(вид специфант
на икотехномическа същност)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работен (сметена уницентитален ИТОП

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

Работен (сметен)
трансцентитален
ИТОП

Работен (сметен) инцентитал-ен ИТОП

Работен (сметен) центитален
ИТОП

(работен ико(работен икотехномически
техномически
обтиуницентит) обтитрансцентит)

(работен икотехномически
обтиинцентит)

(работен икотехномически
обтицентит)

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИТОП]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИТОП]

{работна инцентитална
икотехномическа заделеност;

{работна центитална икотехномическа
заделеност;

работна инцентитална
икотехномическа зададеност;

работна центитална икотехномическа
зададеност;

инцентитална
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

центитална
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномическо явление)

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозант)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИТОП]
{работна уницентитална
икотехномическа заделеност;
работна уницентитална
икотехномическа зададеност;
уницентитална икотехномическа сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на форма на
икотехномически диспозит)

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИТОП]
{работна трансцентитална
икотехномическа заделеност;
работна трансцентитална
икотехномическа зададеност;
трансцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност на
форма на икотехномичес-ка
същност)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Творчески (ползваем) уницентитален ИТОП

Творчески (ползваем) трансцентитален ИТОП

Творчески (пол- Творчески (ползваем) инцентизваем) центита-лен ИТОП
тален ИТОП

(творчески икотехномически
обтиуницентит)

(творчески икотехномически
обтитрансцентит)

(творчески икотехномически
обтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИТОП]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИТОП]

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

{творческа
уницентитална икотехномическа заделеност;

{творческа
трансцентитална икотехномическа заделеност;

{творческа
инцентитална
икотехномическа заделеност;

{творческа
центитална
икотехномическа заделеност;

творческа уницентитална
икотехномичсска зададеност;

творческа
трансцентитална икотехномическа зададеност;

творческа инцентитална
икотехномическа зададеност;

творческа
центитална
икотехномическа зададеност;

уницентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

трансцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

инцентитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

центитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозит)

(разновидност на
форма на икотехномичес-ка
същност)

(разновидност
на форма на
икотехномическо явление)

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозант)

43

244

(творчески икотехномически
обтицентит)

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
уницентитален
ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
трансцентитален
ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
инцентитален
ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
центитален
ИТОП

(изпълнителен
икотехномически обтиуницентит)

(изпълнителен
икотехномически обтитрансцентит)

(изпълнителен
икотехномически обтиинцентит)

(изпълнителен
икотехномически обтицентит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИТОП]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИТОП]

[външно състояние на външната определеност на ИТОП]

[външно състояние на общата
определеност на
ИТОП]

{изпълнителна
уницентитална икотехномическа заделеност;

{изпълнителна
трансцентитална икотехномическа заделеност;

{изпълнителна {изпълнителна
инцентицентитална
тална икотехикотехноминомическа заческа заделеделеност;
ност;

изпълнителна
уницентитална икотехномическа зададеност;

изпълнителна
трансцентитална икотехномическа зададеност;

изпълнителна
инцентитална
икотехномическа зададеност;

изпълнителна
центитална
икотехномическа зададеност;

уницентитална икотехномическа обтизадоволеност}

транасцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

инцентитална
икотехномическа обтизадоволеност}

центитална
икотехномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномически диспозит)

(вид форма на
икотехномическа същност)

(вид форма на
икотехномическо явление)

(вид форма на
икотехномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Съзидателен
(изгоден) уницентитален
ИТОП

Съзидателен (изгоден) трансцентитален
ИТОП

Съзидателен
(изгоден) инцентитален
ИТОП

Съзидателен
(изгоден) центитален ИТОП

(съзидателен
икотехномически обтиуницентит)

(съзидателен
икотехномически обтитрансцентит)

(съзидателен
икотехномически обтиинцентит)

(съзидателен
икотехномически обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИТОП]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИТОП]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИТОП]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИТОП]

{съзидателна
уницентитална икотехномическа заделеност;

{съзидателна
трансцентитална икотехномическа заделеност;

{съзидателна
инцентитална
икотехномическа заделеност;

{съзидателна
центитална
икотехномическа заделеност;

съзидателна
уницентитална икотехномическа зададеност;

съзидателна
трансцентитална икотехномическа зададеност;

съзидателна
инцентитална
икотехномическа зададеност;

съзидателна
центитална
икотехномическа зададеност;

уницентитална икотехномическа обтиизгодност}

трансцентитална икотехномическа обтиизгодност}

инцентитална
икотехномическа обтиизгодност}

центитална
икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически диспозит)

(вид съдържание на икотехно-мическа същност)

(вид съдържание на икотехномическо явление)

(вид съдържание на икотехномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателен (удовлетворяващ) ИТОП
(унисъзидателен икотехномически обтиобективит)
[цялостно състояние на
ИТОП]

Унисъзидателен (удовлетворяващ) уницентитален ИТОП

Унисъзидател-ен
(удовлетворяващ) трансцентитален
ИТОП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) инцентитален ИТОП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) центитален ИТОП

(унисъзидателен икотехномически обтиуницентит)

(унисъзидател-ен
икотехномически обтитрансцентит)

(унисъзидателен икотехномически обтиинцентит)

(унисъзидателен икотехномически обтицентит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИТОП]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИТОП]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИТОП]

[цялостно състояние на общата определеност на ИТОП]

{унисъзидател- {унисъзидателна икотехноми- на уницентитална икотехческа заделеномическа заност;
деленост;
унисъзидатеунисъзидателна икотехнолна униценмическа зададетитална иконост;
техномическа
икотехномичесзададеност;
ка обтиудовуницентиталлетвореност}
на икотехно(вид икотехномическа обтимически специудовлетворефит)
ност}

{унисъзидателна трансцентитална икотехномическа
заделеност;
унисъзидателна
трансцентитална икотехномическа зададеност;

(вид специфит
на икотехномически диспозит)

(вид специфит
на икотехномическа същност)

трансцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

{унисъзидател- {унисъзидателна центитална инцентина икотехнотална икотехмическа заденомическа заленост;
деленост;
унисъзидатеунисъзидателна центилна инцентитална
икотехтална икотехномическа заномическа зададеност;
даденост;
центитална
инцентитална
икотехномиикотехномическа обтиуческа обтиудовлетворедовлетвореност}
ност}
(вид специфит
(вид специфит
на икотехноми- на икотехномически диспоческо явление)
зант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческия икономически обтипринос са: творчески възпроизводствен икотехномически обтипринос* (creative reproductional ecotechnomic obticontribution), творчески производствен икотехномически
обтипринос* (creative production ecotechnomic obticontribution), творчески
разменен икотехномически обтипринос* (creative exchange ecotechnomic
obticontribution), творчески разпределителен икотехномически обтипринос* (creative distributional ecotechnomic obticontribution), творчески потре46
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------бителен икотехномически обтипринос* (creative consumption ecotechnomic
obticontribution), творчески стопанствен икотехномически обтипринос*
(creative protoeconomizing ecotechnomic obticontribution), творчески следпроизводствен икотехномически обтипринос* (creative post-production
ecotechnomic obticontribution), творчески предипотребителен икотехномически обтипринос* (creative before-consumption ecotechnomic obticontribution),
творчески посреднически икотехномически обтипринос* (creative
intermediationary ecotechnomic obticontribution), творчески бизнес икотехномически обтипринос* (creative business ecotechnomic obticontribution), творчески алокативен икотехномически обтипринос* (creative allocative
ecotechnomic obticontribution) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуален творчески икотехномически обтипринос* (individual creative ecotechnomic obticontribution),
фирмен творчески икотехномически обтипринос* (firm creative
ecotechnomic obticontribution), обществен творчески икотехномически обтипринос* (social creative ecotechnomic obticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творчески усвояван икотехномически обтипринос*
(creative assimilated ecotechnomic obticontribution) и творчески създаван икотехномически обтипринос* (creative gived ecotechnomic obticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческия икотехномически обтипринос са (1) творчески сустатитен икотехномически обтипринос (същото като творчески икотехномически обтисустатит), (2) творчески субстатен икотехномически обтипринос (същото като творчески икотехномически обтисубстат), (3) творчески
запасов икотехномически обтипринос (същото като творчески икотехномически обтизапас), (4) творчески сустатантен икотехномически обтипринос
(същото като творчески икотехномически обтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икотехномическия обтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.

47

248

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ИТОП

Сътворителен
(пригоден)
субстатен ИТОП

Сътворителен
(пригоден)
запасов ИТОП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ИТОП

(сътворителен
икотехномически обтисубстантит)

(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)

Икотехномически
обтипринос
(ИТОП)
(икотехномически обтисубстантит)

[общо понятие за
състояние на
ИТОП]
{икотехномическа обтипригодност}
(вид икотехномически специфант)
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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 икотехномически 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) сустатитен
ИТОП

Творчески (ползваем) субстатен
ИТОП

Творчески
(ползваем)
запасов ИТОП

Творчески
(пол-зваем)
сустатантен
ИТОП

(творчески икотехномически
обтисубстантит)

(творчески икореномически
обтисустатит)

(творчески икореномически обтисубстат)

(творчески
икореномически обтизапас)

(творчески икореномически
обтисустатант)

[творческо външно състояние на
ИТОП]

[творческо външно състояние
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}

(разновидност на
форма на икотехномически
сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа
субстанция)

{запасова
{сустатантна
икотехномиикотехномическа ползва- ческа ползваеема обтизадо- ма обтизадово-леност}
воленост}
(разновидност (разновидност
на форма на
на форма на
икотехномиикотехномическа суперс- чески сустант)
танта)

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 състоя[външно състоние
на вътрешнояние на цялостто същество на
ното същество на
ИТОП]
ИТОП]
{субстатна
{сустатитна
икотехномичесикотехномическа обтизадо- ка обтизадоволеност}
воленост}

[външно състояние на външното същество на ИТОП]

[външно състояние на общото
същество на
ИТОП]

{запасова
икотехномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
икотехномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномическа
субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)

Творчески (ползваем) ИТОП

{икотехномическа ползваема
обтизадоволеност}
(разновидност на
икотехномическа
форма)

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

(вид форма на
икотехномически сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Съзидателен (изгоден) сустатитен
ИТОП

Съзидателен (изгоден) субстатен
ИТОП

(съзидателен ико(съзидателен
техномичес-ки
икотехномически
обтисубстат)
обтисустатит)
[вътрешно състояние на цялостното същество на ИТОП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИТОП]

{сустатитна
икотехномическа обтиизгодност}

{субстатна
икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание
на икотехномическа субстанция)

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) сустатитен ИТОП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ)
субстатен ИТОП

Съзидателен
Съзидателен
(изгоден) запа- (изгоден) суссов ИТОП
татантен ИТОП
(съзидателен
икотехномически обтизапас)

(съзидателен
икотехномически обтисустатант)

[вътрешно състояние на външното същество на ИТОП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИТОП]

{запасова
икотехномическа обтиизгодност}
(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

{сустатантна
икотехномическа обтиизгодност}
(вид съдържание на икотехномически сустант)

Унисъзидателен (удовлетворяващ)
запасов ИТОП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) сустатантен ИТОП

(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателикотехномически икотехномически ен икотехнообтисубстат)
обтисустатит)
мически обтизапас)
[цялостно състо- [цялостно със[цялостно съсяние на вътреш- тояние на вънтояние на цялостното същес- ното същество на шното същестИТОП]
тво на ИТОП]
во на ИТОП]

(унисъзидателен икотехноми-чески обтисустатант)
[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)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТВОРЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС (creative ecotechnomic obticontribution) (ки) – във:
творчески икотехномически обтипринос;
творчески инцентитален икотехномически обтипринос;
творчески трансцентитален икотехномически обтипринос;
творчески уницентитален икотехномически обтипринос;
творчески центитален икотехномически обтипринос.
ТВОРЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИТРАНСЦЕНТИТ* (creative
ecotechnomic obtitranscentite) – същото като творчески трансцентитален икотехномически обтипринос и като творческа трансцентитална икотехномическа зададеност.
ТВОРЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИУНИЦЕНТИТ* (creative
ecotechnomic obtiunicentite) – същото като творчески уницентитален икотехномически обтипринос и като творческа уницентитална икотехномическа
зададеност.
ТВОРЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ОБТИЦЕНТИТ*
(creative
ecotechnomic obticentite) – същото като творчески центитален икотехномически обтипринос и като творческа центитална икотехномическа зададеност.
ТВОРЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС* (creative ecotechnomic
contribution) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески
икотехномически обективит, (*) – икотехномически ингредиент, който количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на творчески икотехномически субект [на обективностен творчески икотехномически субект*
(objectivitical creative ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за
творчески икотехномически субтипринос (същото като творчески икотехномически субтиобективит) и творчески икотехномически обтипринос (същото
като творчески икотехномически обтиобективит) (вж. икотехномика); една
от разновидностите на икотехномическия принос (вж.), една от формите на съзидателния икотехномически принос, една от разновидностите на изпълнител52
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ния икотехномически принос и един от конкретните изрази на икотехномическото творчество* (economic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица
(вж. ценностна икономическа ингредиентност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на творческото икореномическо участие. Творческият икотехномически принос е форма
на съществуване на творческата икотехреномическа енергия* (creative
ecotechnomic energy) (вж. икотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената творческа икотехномическа активност* (creative
ecotechnomic activity) (вж. икотехномическа активност). Той е кинестично
опредметена творческа икотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена творческа икотехномическа потенциалност* (creative
ecotechnomic potentiality) (вж. икотехномическа потенциалност).
Творческият икотехномически принос акцентира върху дейността на
творческиия икотехномически субект, който формира структурата на творческия икотехномически ингредиент, последният в качеството му на икотехномически диспозант (т.е. като съотношение между икотехномическа същност и
икотехномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на икотехномическия
принос са: (1) творчески трансцентитален икотехномическа принос (същото
като творчески икотехномически трансцентит и като творческо трансцентитално икотехномическо участие), (2) творчески инцентитален икотехномически принос (същото като творчески икотехномически инцентит и като
творческо инцентитално икотехномическо участие), (3) творчески центитален икономически принос (същото като творчески икотехномически центит и
като творческо центитално икотехномическо участие), (4) творчески уницентитален икономически принос (същото като творчески икотехномически
уницентит и като творческо уницентитално икотехномическо участие) (фиг.
1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под творчески икотехномически принос
обикновено се подразбира творческият трансцентитален икотехномически
принос.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЧ трансцентитален икотехномически принос;
ТЧ икотехномически трансцентит
(ТЧ трансцентитално икотехномическо участие;
ТЧ икотехномически принос)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на творческия икотехномически принос според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност (ТЧ – творчески; 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 негови разновидности са
(1) творчески икотехномически субтипринос (творчески икотехномически
субтиобективит) и (2) творчески икотехномически обтипринос (творчески
икотехномически обтиобективит) (фиг. 2).

ТЧ икономическа
значимост;
ТЧ икономически
субективит

ТЧ икотехномически принос;
ТЧ икотехномически обективит

ТЧ икореномическо участие;
ТЧ икореномически субстантит

ТЧ икономическа
субтизначимост;
ТЧ икономически
субтисубективит;
ТЧ икономическа
реализираност

ТЧ икотехномически субтипринос;
ТЧ икотехномически субтиобективит;
ТЧ икотехномическа
реализираност

ТЧ икореномическо
субтиучастие;
ТЧ икореномически
субтисубстантит;
ТЧ икореномическа
реализираност

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

ТЧ икотехномически обтипринос;
ТЧ икотехномически обтиобективит;
ТЧ икотехномическа
зададеност

ТЧ икореномическо
обтиучастие;
ТЧ икореномически
обтисубстантит;
ТЧ икореномическа
заделеност

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

Икотехномически
принос
(ИТП)
(икотехномически обективит)

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

Уницентитален
ИТП

Трансцентитален ИТП

Инцентитален
ИТП

Центитален
ИТП

(икотехномически уницентит)

(икотехномически трансцентит)

(икотехномически инцентит)

(икотехномически центит)

[цялостна определеност на
ИТП]

[вътрешна определеност на
ИТП]

[външна определеност на
ИТП]

[общо понятие
за определност
на ИТП]

(вид икотехномически диспозит)

(вид икотехномическа същност)

вид икотехномическо явление)

(вид икотехномически диспозант)

Сътворителен
(пригоден) уницентитален
ИТП

Сътворителен
(пригоден) трансцентитален
ИТП

Сътворителен
(пригоден) инцентитален
ИТП

Сътворителен
(пригоден) центитален ИТП

(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
икотехномиикотехномиикотехномически чески инцентит)
чески центит)
трансцентит)
[общо състоя[общо състоя[общо състоя[общо състояние ние на външнание на общата
ние на цялостна вътрешната
та определеност определеност на
ната определеопределеност на
ИТП]
на ИТП]
ност на ИТП]
ИТП]
{центитална
{инцентитал{униценти{трансцентиикотехномина икотехнотална икотех- тална икотехческа примическа приномическа при- номическа пригодност}
годност}
годност}
годност}
(вид специфант (вид специфант
(вид специфант (вид специфант на икотехноми- на икотехномина икотехнона икотехномически диспоческо явление)
мически диспоческа същност)
зант)
зит)
(сътворителен
икотехномически уницентит)
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до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

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

Творчески (ползваем) ИТП
(творчески икотехно-мически
обективит)
[творческо външно състо-яние
на ИТП]
{икотехномическа ползваема задоволеност}
(разновидност на
икотехномическа
форма)

Работен (сметен) уницентитален ИТП

Работен (сметен)
трансцентитален ИТП

Работен (сметен) инцентитален ИТП

Работен (сметен) центитален
ИТП

(работен икотехномически
уницентит)

(работен икотехномически
трансцентит)

(работен икотехномически
инцентит)

(работен икотехномически
центит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИТП]

[работно външно
състояние на
вътрешната определеност на
ИТП]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИТП]

[работно външно състояние на
общата определеност на ИТП]

{уницентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{трансцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{инцентитална икотехномическа сметна задоволеност}

{инцентитална икотехномическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномическиски диспозит)

(разновидност на
форма на икотехно-мическа
същ-ност)

(разновидност
на форма на
икотехномическо явление)

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозант)

Творчески (ползваем) уницентитален ИТП

Творчески (ползваем) трансцентитален ИТП

Творчески (ползваем) инцентитален ИТП

Творчески (ползваем) центитален ИТП

(творчески икотехномически
уницентит)

(творчески икотехномически
трансцентит)

(творчески икотехномически
инцентит)

(творчески икотехномически
центит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИТП]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИТП]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИТП]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИТП]

{уницентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{трансцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{инцентитална икотехно-мическа
ползваема задоволеност}

{центитална
икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозит)

(разновидност на
форма на икотехноми-ческа
същност)

(разновидност
на форма на
икотехномическо явление)

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозант)
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

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

Съзидателен (изгоден)
ИТП
(съзидателен
икотехномически
обек-тивит)
[вътрешно състояние на
ИТП]
{икотехномическа изгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Изпълнителен
(задоволяващ)
уницентитален
ИТП

Изпълнителен
(задоволяващо)
трансцентитален
ИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
инцентитален
ИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
центитален
ИТП

(изпълнителен
икотехномически уницентит)

(изпълнителен
икотехномически трансцентит)

(изпълнителен
икотехномически инцентит)

(изпълнителен
икотехномически центит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИТП]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИТП]

[външно състояние на външната определеност на ИТП]

[външно състояние на общата
определеност на
ИТП]

{уницентитална икотехномическа задоволеност}

{трансцентитална икотехномическа задоволеност}

{инцентитална икотехномическа задоволеност}

{центитална
икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически диспозит)

(вид форма на
икотехномическа същност)

(вид форма на
икотехномическо явление)

(вид форма на
икотехномически диспозант)

Съзидателен
(изгоден) уницентитален
ИТП

Съзидателен (изгоден) трансцентитален ИТП

Съзидателен
(изгоден) инцентитален
ИТП

Съзидателен
(изгоден) центитален ИТП

(съзидателен
икотехномически уницентит)

(съзидателен
икотехномически трансцентит)

(съзидателен
икотехномически инцентит)

(съзидателен
икотехномически центит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИТП]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на ИТП]

[вътрешно състояние на външната определеност на ИТП]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИТП]

{уницентитална икотехномическа изгодност}

{трансцентитална икотехномическа изгодност}

{инцентиталлна икотехномическа изгодност}

{центиталлна
икотехномическа изгодност}

(вид съдържание на икотехномически диспозит)

(вид съдържание на икотехномическа същност)

(вид съдържание на икотехномическо явление)

(вид съдържание на икотехномически диспозант)
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

Унисъзидател-ен
(удовлетворяващ) ИТП
(унисъзидателен
икотехномически обективит)
[цялостно състояние на ИТП]
{икотехномическа удовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) уницентитален ИТП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) трансцентитален ИТП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) инцентитален ИТП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) центитален ИТП

(унисъзидателен
икотехномически уницентит)

(унисъзидателен
икотехномически трансцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икотехномиикотехномически инцентит)
чески центит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИТП]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИТП]

[цялостно състояние на външната определеност на ИТП]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИТП]

{уницентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{трансцентитална икотехномическа удовлетвореност}

{инцентитална икотехномическа удовлетвореност}

{центитална
икотехномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически диспозит)

(вид специфит
на икотехномическа същност)

(вид специфит
на икотехномическо явление)

(вид специфит
на икотехномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческия икономически принос са: творчески възпроизводствен икотехномически принос* (creative reproductional ecotechnomic
contribution), творчески производствен икотехномически принос* (creative
production ecotechnomic contribution), творчески разменен икотехномически
принос* (creative exchange ecotechnomic contribution), творчески разпределителен икотехномически принос* (creative distributional ecotechnomic contribution), творчески потребителен икотехномически принос* (creative
consumption ecotechnomic contribution), творчески стопанствен икотехномически принос* (creative protoeconomizing ecotechnomic contribution), творчески следпроизводствен икотехномически принос* (creative post-production
ecotechnomic contribution), творчески предипотребителен икотехномически
принос* (creative before-consumption ecotechnomic contribution), творчески
посреднически икотехномически принос* (creative intermediationary
ecotechnomic contribution), творчески бизнес икотехномически принос*
(creative business ecotechnomic contribution), творчески алокативен икотехномически принос* (creative allocative ecotechnomic contribution) и други. Спо59
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ред ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават
индивидуален творчески икотехномически принос* (individual creative
ecotechnomic contribution), фирмен творчески икотехномически принос*
(firm creative ecotechnomic contribution), обществен творчески икотехномически принос* (social creative ecotechnomic contribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творчески усвояван икотехномически принос* (creative
assimilated ecotechnomic contribution) и творчески създаван икотехномически
принос* (creative gived ecotechnomic contribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческия икотехномически принос са (1) творчески сустатитен икотехномически принос (същото като творчески икотехномически сустатит), (2) творчески субстатен икотехномически принос (същото като
творчески икотехномически субстат), (3) творческа запасов икотехномически принос (същото като творчески икотехномически запас), (4) творчески
икотехномически принос (същото като творчески икотехномически сустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икотехномическия принос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на творческия икотехномически принос и тяхното място сред разновидностите на икотехномическия принос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИТП – икотехномически
принос)
Сустатитен ИТП
(икотехномически сустатит)

Субстатен
ИТП

Запасов
ИТП

Сустатантен
ИТП

(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)
сустатитен ИТП

Работен (сметен)
субстатен ИТП

(работен икотехномически сустатит)

(работен икотехномически субстат)

[работно външно
състояние на цялостното същество
на ИТП]

[работно външно
състояние на вътрешното 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 икотехноми-ческа субстанция)

(разновидност на
форма на икотехномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

Творчески (ползваем) ИТП

Творчески (ползваем) сустатитен
ИТП

Творчески (ползваем) субстатен
ИТП

Творчески (ползваем) запасов
ИТП

Творчески
(ползваем) сустатантин ИТП

(творчески икотехномически
субстантит)

(творчески икотехномически сустатит)

(творчески икотехреномически
субстат)

(творчески икотехномически
запас)

(творчески икотехреномически сустатант)

[творческо външно състояние
на ИТП]

[творческо външно
състояние на цялостното същество
на ИТП]

[творческо външно състояние на
вътрешното същество на ИТП]

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

{икотехномическа ползваема
задоволеност}
(разновидност на
икотехномическа
форма)

{сустатитна
икотехномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност на
форма на икотехномически сустит)

Работен (смет-ен) Работен (сметзапасов ИТП
ен) сустатантен
ИТП
(работен икотех(работен икономически запас) техреномически сустатант)
[работно външно [работно вънсъстояние на
шно състояние
външното същес- на общото сътво на ИТП]
щество на
ИТП]

[творческо вън[творческо
шно състояние на външно състовъншното същес- яние на общото
тво на ИТП]
същество на
ИТП]
{субстатна
{запасова ико- {сустатантна
икотехномическа
техномическа
икотехномиползваема задоползваема задо- ческа ползваеволеност}
воленост}
ма задоволеност}
(разновидност на (разновидност на (разновидност
форма на икотехформа на икона форма на
номи-ческа субстехномическа
икотехномитанция)
суперстанта)
чески сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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)

{икотехномическа задоволеност}

[външно състояние на цялостното същество на
ИТП]

[външно състояние на вътрешното същество на
ИТП]

[външно състояние на външното съще-ство
на ИТП]

[външно състояние на общото
същество на
ИТП]

[външно състояние 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 икотехноми-чески
субстат)

(съзидателен икотехноми-чески
запас)

(съзидателен
икотехномически сустатант)

[вътрешно със[вътрешно състояние на цятояние на вътлостното същество решното същество
на ИТП]
на ИТП]

[вътрешно състояние на външното същество на
ИТП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИТП]

Изпълнителен
(задоволяващ)
ИТП
(изпълнителен
икотехномически субстантит)

(вид икотехномическа форма)

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

{сустатитна
икотехномическа
изгодност}

{субстатна
икотехномическа игодноност}

{запасова икотехномическа
изгодност}

{сустатантна
икотехномическа изгодност}

(вид съдържание
на икотехреномически сустит)

(вид съдържание
на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание
на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) ИТП
(унисъзидате-лен
икотехномически
субс-тантит)
[цялостно състояние на ИТП]
{икотехномическа удовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен
(удовлетворяващ)
сустатитен ИТП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ)
субстатен ИТП

Унисъзидател-ен
(удовлетворяващ)
запасов ИТП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) сустатантен ИТП

(унисъзидателен
икотехномически
сустатит)

(унисъзидателен
икотехномически
субстат)

(унисъзидателен
икотехномически запас)

(унисъзидателен икотехномически сустатант)

[цялостно състояние на цялостното същество на ИТП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИТП]

[цялостно състояние на външното същество
на ИТП]

[цялостно състояние на общото същество
на ИТП]

{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)

ТВОРЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС (creative ecotechnomic
contribution) (ки) – във:
творчески икотехномически принос;
творчески инцентитален икотехномически принос;
творчески трансцентитален икотехномически принос;
творчески уницентитален икотехномически принос;
творчески центитален икотехномически принос.
ТВОРЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СТАТИОБЕКТИВИТ* (creative
ecotechnomic statiobjectivit) – същото като творчески икотехномически обективит.
ТВОРЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ* (creative
ecotechnomic subtiincentite) – същото като творчески инцентитален икотехномически субтипринос и като творческа икотехномическа феност.
ТВОРЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИОБЕКТИВИТ* (creative
ecotechnomic subtiobjectivit) – вж. творчески икотехномически обективит.
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТВОРЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (creative
ecotechnomic subticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески икотехномически субтиобективит, (*) – икотехномически
ингредиент, който като субективна проекция количествено определя като
обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на творчески икотехномически субект [на обективностен творчески икотехномически субект* (objectivitical creative ecotechnomic
subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото
възпроизводство) (вж. икотехномика); една от разновидностите на икотехномическия субтипринос (вж.), една от формите на съзидателния икотехномически субтипринос, една от разновидностите на изпълнителния икотехномически субтипринос и един от конкретните изрази на икотехномическото
творчество* (economic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческият икотехномически субтипринос е икотехномически ингредиент в качеството му на субективноизисквана обективностна творческа оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата обективностна творческа оценка, т.е. е субективно-обективностна творческа икотехномическа оценка* (subjectivelyobjectivitical creative ecotechnomic appraisement), което е същото като обективистична творческа икотехномическа оценка* (objectivistical ecotechnomic
creative appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на творческото икореномическо субтиучастие. Творческият икотехномически субтипринос е форма на съществуване
на творческата субтиикотехномическа енергия* (creative subtiecotechnomic
energy) (вж. субтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на
приложената творческа субтиикотехномическа активност* (creative
subtiecotechnomic activity) (вж. субтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена творческа субтиикотехномическа активност, а чрез нея
е и кинестично разпредметена творческа субтиикотехномическа потенциалност* (creative subtiecotechnomic potentiality) (вж. субтиикотехномическа
потенциалност).
Творческият икотехномически субтипринос акцентира върху дейността на
творческия икотехномически субект, който формира структурата на творческия икотехномически субтиингредиент, последният в качеството му на икотехномически диспозант (т.е. като съотношение между икотехномическа
същност и икотехномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------същностна икономическа стратификационност) разновидности на творческия икотехномически субтипринос са: (1) творчески трансцентитален икотехномически субтипринос (същото като творчески икотехномически субтитрансцентит и същото като творческа икотехномическа ценностност и
като творческо икотехномическо усърдие), (2) творчески инцентитален икотехномически субтипринос (същото като творчески икотехномически субтиинцентит и като творческа икотехномическа феност), (3) творчески центитален икономически субтипринос (същото като творчески икотехномически
субтицентит и като творчески икотехномически диспотант), (4) творчески
уницентитален икономически субтипринос (същото като творчески икотехномически субтиуницентит и като творчески икотехномически диспотит)
(фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под творчески икотехномически
субтипринос обикновено се подразбира творческиият трансцентитален икотехномически субтипринос. Вж. и фиг. 2.
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на творческия икотехномически субтипринос според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (ТЧ – творчески; 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 ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

ТЧ икономическа
значимост;
ТЧ икономически
субективит

ТЧ икотехномически принос;
ТЧ икотехномически обективит

ТЧ икореномическо участие;
ТЧ икореномически субстантит

ТЧ икономическа
субтизначимост;
ТЧ икономически
субтисубективит;
ТЧ икономическа
реализираност

ТЧ икотехномически субтипринос;
ТЧ икотехномически субтиобективит;
ТЧ икотехномическа
реализираност

ТЧ икореномическо
субтиучастие;
ТЧ икореномически
субтисубстантит;
ТЧ икореномическа
реализираност

ТЧ икономическа
обтизначимост;
ТЧ икономически
обтисубективит;
ТЧ икономически
интерес

ТЧ икотехномически обтипринос;
ТЧ икотехномически обтиобективит;
ТЧ икотехномическа
зададеност

ТЧ икореномическо
обтиучастие;
ТЧ икореномически
обтисубстантит;
ТЧ икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Творчески икотехномически субтипринос и неговите разновидности (ТЧ –
творчески; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

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

Уницентитална ИТСП

Трансцентитална ИТСП

Инцентитална
ИТСП

Центитална
ИТСП

(икотехномически субтиуницентит)

(икотехномически субтитрансцентит)

(икотехномически субтиинцентит)

(икотехномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИТСП]

[вътрешна определеност на
ИТСП]

[външна определеност на
ИТСП]

[общо понятие
за определност
на ИТСП]

{уницентитална икотехномическа реализираност;

{трансцентитална икотехномическа реализираност;

{инцентитална икотехномическа реализираност;

{центитална
икотехномическа реализираност;

икотехномически диспотит}

икотехномическо
усърдие}

икотехномическа феност}

икотехномически диспотант}

(вид икотехномически диспозит)

(вид икотехномическа същност)

(вид икотехномическо явление)

(вид икотехномически диспозант)
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сътворителна
(пригодна) уницентитална
ИТСП

Сътворителна
(пригодна) трансцентитална ИТСП

Сътворителна
(пригодна) инцентитална
ИТСП

Сътворителна
(пригодна) центитална ИТСП

Сътворителна
(пригодна)
ИТСП

(сътворителен
икотехномически субтиуницентит)

(сътворителен икотехномически субтитрансцентит)

(сътворителен
икотехномически субтиинцентит)

(сътворителен
икотехномически субтицентит)

(сътворителен
икотехномически субтиобективит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИТСП]

[общо състояние
на вътрешната определеност на
ИТСП]

[общо състояние на външната определеност
на ИТСП]

[общо състояние
на общата определеност на
ИТСП]

{сътворителна
трансцентитална икотехномическа реализираност;

{сътворителна
инцентитална
икотехномическа реализираност;

{сътворителна
центитална
икотехномическа реализираност;

сътворително
икотехномическо
усърдие;

сътворителна
икотехномическа феност;

сътворителен
икотехномически диспотант;

трансцентитална икотехномическа субтипригодност}

инцентитална
икотехномическа субтипригодност}

центитална
икотехномическа субтипригодност}

(вид специфант на
икотехномическа
същност)

(вид специфант
на икотехномическо явление)

(вид специфант
на икотехномически диспозант)

[общо понятие {сътворителна
за състояние на уницентиталИТСП]
на икотехно{сътворителна мическа реализираност;
икотехномическа реализисътворителен
раност;
икотехномически диспоикотехномитит;
ческа субтипригодност}
уницентитална икотехно(вид икотехномическа субмически специтипригодност}
фант)
(вид специфант
на икотехномически диспозит)
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

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

Работна (сметна) уницентитална ИТСП

Работна (сметна)
трансцентитална
ИТСП

Работна (сметна) инцентитална ИТСП

Работна (сметно) центитална
ИТСП

(работен икотехномически
субтиуницентит)

(работен икотехномически субтитрансцентит)

(работен икотехномически
субтиинцентит)

(работен икотехномически
субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИТСП]

[работно външно
състояние на вътрешната определеност на
ИТСП]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИТСП]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИТСП]

{работна уницентитална
икотехномическа реализираност;

{работна трансцентитална икотехномическа
реализираност;

{работна инцентитална
икотехномическа реализираност;

{работна центитална икотехномическа
реализираност;

работен икотехномически
диспотит;

работно икотехномическо
усърдие
(икотехномическо
усилие);

работна икотехномическа
феност;

работен икотехномически
диспотант;

уницентитална икотехномическа сметна субтизадоволеност}

трансцентитална икотехномическа сметна субтизадоволеност}

инцентитална
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

центитална
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозит)

(разновидност на
форма на икотехномическа същност)

(разновидност
на форма на
икотехномическо явление)

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

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

Творческа (ползваема) уницентитална ИТСП

Творческа (ползваема) трансцентитална
ИТСП

Творческа (ползваема) инцентитална ИТСП

Творческа (ползваема) центитална ИТСП

(творчески икотехномически
субтиуницентит)

(творчески икотехномически субтитрансцентит)

(творчески икотехномическисубтиинцентит)

(творчески икотехномически
субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИТСП]

[творческо външно състояние на
вътрешната определеност на
ИТСП]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИТСП]

[творческо външно състояние
на общата определеност на
ИТСП]

{творческа
{творческа транинцентитална
сцентитална
икотех-номическа икотехномическа реализиреализираност;
раност;

{творческа
центитална
икотехномическа реализираност;

{творческа
уницентитална икотехномическа реализираност;
творчески
икотехномически диспотит;

творческо икотехномическо
усърдие
(икотехномическо умение);

творческа
икотехномическа феност;

творчески икотехномически
диспотант;

уницентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

трансцентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

инцентитална
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

центитална
икотехномическа ползваема
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозит)

(разновидност на
форма на икотехномическа същност)

(разновидност
на форма на
икотехномическо явление)

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозант)
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

Изпълнителна (задоволяваща) трансцентитал-на
ИТСП

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
ИТСП

Изпълнителна
(задоволяваща)
центитална
ИТСП

Изпълнителна
(задоволяваща)
ИТСП

(изпълнителен
икотехномически субтиуницентит)

(изпълнителен
икотехномичес-ки
субтитрансцентит)

(изпълнителен
икотехномически субтиинцентит)

(изпълнителен
икотехномически субтицентит)

(изпълнителен
икотехномически субтиобективит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИТСП]

[външно състояние на вътреш-ната
определеност на
ИТСП]

[външно състояние на външната определеност на ИТСП]

[външно състояние на общата
определеност на
ИТСП]

[външно състояние на
ИТСП]

{изпълнителна
уницентитална икотехномическа реализираност;

{изпълнителна
трансцентитална икотехномическа реализираност;

{изпълнителна
инцентитална
икотехномическа реализираност;

{изпълнителна
центитална
икотехномическа реализираност;

изпълнителен
икотехномически диспотит;

изпълнително
икотехномическо
усърдие;

изпълнителна
икотехномическа феност;

изпълнителен
икотехномически диспотант;

уницентитална икотехномическа субтизадоволеност}

трансцентитална икотехномическа субтизадоволеност}

инцентитална
икотехномическа субтизадоволеност}

центитална
икотехномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномически диспозит)

(вид форма на
икотехномическа
същност)

(вид форма на
икотехномическо явление)

(вид форма на
икотехномически диспозант)

{изпълнителна
икотехномическа реализираност;
икотехномическа субтизадоволеност}
(вид икотехномическа форма)
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до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

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

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
ИТСП

Съзидателна (изгодна) трансцентитална
ИТСП

Съзидателна
(изгодна) инцентитална
ИТСП

Съзидателна
(изгодна) центитална ИТСП

(съзидателен
икотехномически субтиуницентит)

(съзидателен икотехномичес-ки
субтитрансцентит)

(съзидателен
икотехномически субтиинцентит)

(съзидателен
икотехномически субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИТСП]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИТСП]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИТСП]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИТСП]

{съзидателна
уницентитална икотехномическа реализираност;

{съзидателна
трансцентитална икотехномическа реализираност;

{съзидателна
инцентитална
икотехномическа реализираност;

{съзидателна
центитална
икотехномическа реализираност;

съзидателен
икотехномически диспотит;

съзидателно икотехномическо
усърдие;

съзидателна
икотехномическа феност;

съзидателен
икотехномически диспотант;

уницентитална икотехномическа субтиизгодност}

трансцентитална икотехномическа субтиизгодност}

инцентитална
икотехномическа субтиизгодност}

центитална
икотехномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически диспозит)

(вид съдържание
на икотехномическа същност)

(вид съдържание на икотехномическо явление)

(вид съдържание на икотехномически диспозант)
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

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

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) уницентитално ИТСП

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) трансцентитално ИТСП

Унисъзидателна Унисъзидател-на
(удовлетворява- (удовлетворяваща) инцентища) центитално
тално ИТСП
ИТСП

(унисъзидателен
икотехномически субтиуницентит)

(унисъзидателен
икотехномически
субтитрансцентит)

(унисъзидателен икотехномически субтиинцентит)

(унисъзидателен икотехномически субтицентит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИТСП]

[цялостно състояние на вътрешната определе-ност
на ИТСП]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИТСП]

[цялостно състояние на общата
определеност на
ИТСП]

{унисъзидателна уницентитална икотехномическа реализираност;

{унисъзидателна
трансцентитална икотехномическа
реализираност;

унисъзидателен икотехномически диспотит;

унисъзидателно
икотехномическо
усърдие;

уницентитална икотехномическа субтиудовлетвореност}

трансцентитална икотехномическа субтиудовлетвореност}

инцентитална
икотехномическа субтиудовлетвореност}

центитална
икотехномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически диспозит)

(вид специфит на
икотехноми-ческа
същност)

(вид специфит
на икотехномическо явление)

(вид специфит
на икотехномически диспозант)

{унисъзидател- {унисъзидателна центитална
на инцентиикотехномичестална икотехка реализираномическа реаност;
лизираност;
унисъзидатеунисъзидателлен икотехнона икотехномически
диспомическа фетант;
ност;

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческия икотехномически субтипринос са: творчески възпроизводствен икотехномически субтипринос* (creative reproductional ecotechnomic subticontribution), творчески производствен икотехномически субтипринос* (creative production ecotechnomic subticontribution), творчески
разменен икотехномически субтипринос* (creative exchange ecotechnomic
subticontribution), творчески разпределителен икотехномически субтипринос* (creative distributional ecotechnomic subticontribution), творчески потре75
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

(сътворителен икотехномически субтисустатит)

(сътворителен
икотехномически субтисубстат)

(сътворителен
икотехномически субтизапас)

(сътворителен
икотехномически субтисустатант)

[общо понятие за
състояние на
ИТСП]

[общо състояние на
цялостното същество на ИТСП]

{икотехномическа субтипригодност}

{сустатитна
икотехномическа
субтипригодност}

[общо състояние на вътрешното същество
на ИТСП]

[общо състояние на външното същество
на ИТСП]

[общо състояние на общото
същество на
ИТСП]

(вид икотехномически специфант)

(вид специфант на
икотехномически
сустит)

{субстатна
икотехномическа субтипригодност}

{запасова
икотехномическа субтипригодност}

{сустатантна
икотехномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехно-мическа
суперстанта)

(вид специфант
на икотехномически сустант)

Икотехномически субтипринос
(ИТСП)
(икотехномически субтисубстантит)

Сътворителен
(пригоден) ИТСП
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работен (смет-ен)
ИТСП
(работен икореномически субтисубстан-тит)
[работно вън-шно
състояние на
ИТСП]
{икотехномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност на
икотехно-мическа
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 субтизадово-леност}

{субстатна
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
икотехномическа сметна субтизадоволеност}

(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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творчески
(ползваем) ИТСП
(творчески икотехномически
субтисубстантит)
[творческо външно състо-яние
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 субтизадо-воленост}

{субстатна
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

(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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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

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

Съзидателен (изгоден)
ИТСП
(съзидателен икотехноми-чески
субти-субстантит)
[вътрешно състояние на
ИТСП]
{икотехномическа субтиизгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

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 състояние на цялостното
същество на
ИТСП]

[външно състояние на вътрешното същество на ИТСП]

[външно състояние на
външното същество на
ИТСП]

[външно състояние на общото
същество на
ИТСП]

{сустатитна
икотехномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
икотехномическа субтизадоволеност}

{запасова
икотехномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
икотехномическа субтизадоволеност}

(вид форма на икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстан-та)

(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 състояние на цялостното същество на ИТСП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИТСП]

{сустатитна икотехноми-ческа
субтиизгодност}

{субстатна
икотехномическа субтиизгодност}

(вид съдържа-ние
на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехно-мическа субстанция)

80

[вътрешно със- [вътрешно състояние на вън- тояние на общошното същест- то същество на
во на ИТСП]
ИТСП]
{запасова
икотехномическа субтиизгодност}
(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)
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{сустатантна
икотехномическа субтиизгодност}
(вид съдържание на икотехномически сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

Унисъзидател-ен
(удовлетворяващ)
ИТСП
(унисъзидате-лен
икотехномически
субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИТСП]
{икотехномическа субтиудовлетво-реност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен
(удовлетворяващ)
сустатитен ИТСП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) субстатен
ИТСП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов ИТСП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) сустатантен ИТСП

(унисъзидателен
икотехномически
субтисустатит)

(унисъзидателен (унисъзидател- (унисъзидателен
икотехномичесен икотехноикотехномики субтисубсмически субчески субтисустат)
тизапас)
татант)

[цялостно състояние на цялостното същество
на
ИТСП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИТСП]

[цялостно състояние на външното същество на ИТСП]

[цялостно състояние на общото същество на
ИТСП]

{сустатитна
икотехномическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
икотехномическасубти
удовлетвореност}

{запасова
икотехномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
икотехномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит на
икотехномически
сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

ТВОРЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
СУБТИПРИНОС
ecotechnomic subticontribution) (ки) – във:
творчески инцентитален икотехномически субтипринос;
творчески трансцентитален икотехномически субтипринос;
творчески уницентитален икотехномически субтипринос;
творчески центитален икотехномически субтипринос.

(creative

ТВОРЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ* (creative
ecotechnomic subtitranscentite) – същото като творчески трансцентитален
икотехномически субтипринос и като творческо икотехномическо усърдие.
ТВОРЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ* (creative
ecotechnomic subtiunicentite) – същото като творчески уницентитален икотехномически субтипринос и като творчески икотехномически диспотит.
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТВОРЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
СУБТИЦЕНТИТ*
(creative
ecotechnomic subticentite) – същото като творчески центитален икотехномически субтипринос и като творчески икотехномически диспотант.
ТВОРЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ТРАНСЦЕНТИТ*
(creative
ecotechnomic transcentite) – същото като творчески трансцентитален икотехномически принос.
ТВОРЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ТРУД* (creative ecotechnomic labour)
– същото като текущ творчески трудов производствен икотехномически
фактор.
ТВОРЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (creative ecotechnomic factor) (ки) – във:
интегрален творчески производствен икотехномически фактор;
интегрален творчески трудов производствен икотехномически фактор;
интегрален творчески физически производствен икотехномически фактор;
творчески трудов производствен икотехномически фактор;
творчески физически производствен икотехномически фактор;
текущ творчески производствен икотехномически фактор;
текущ творчески трудов производствен икотехномически фактор;
текущ творчески физически производствен икотехномически фактор.
ТВОРЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФИЗИТ* (creative ecotechnomic
physit) – същото като текущ творчески физически производствен икотехномически фактор.
ТВОРЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
УНИЦЕНТИТ*
(creative
ecotechnomic unicentite) – същото като творчески уницентитален икотехномически принос.
ТВОРЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (creative ecotechnomic
centite) – същото като творчески центитален икотехномически принос.
ТВОРЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ* (creative
ecounirenomic dispotant) – същото като творчески икоуниреномически субтицентит и като творческо центитално икоуниреномическо субтиучастие.
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТВОРЧЕСКИ
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ДИСПОТИТ*
(creative
ecounirenomic dispotite) – същото като творчески икоуниреномически субтиуницентит и като творческо уницентитално икоуниреномическо субтиучастие.
ТВОРЧЕСКИ
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ИНЦЕНТИТ*
(creative
ecounirenomic incentite) – същото като творческо инцентитално икоуниреномическо участие.
ТВОРЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИИНЦЕНТИТ* (creative
ecounirenomic obtiincentite) – същото като творческа инцентитална икоуниреномическа заделеност и като творческо инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие.
ТВОРЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИСУБСТАНТИТ* (creative
ecounirenomic obtisubstantite) – същото като творчески икоуниреномически обтит.
ТВОРЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИСУБСТАНТИТ* (creative
ecounirenomic obtisubstantite) – същото като творческо икоуниреномическо обтиучастие.
ТВОРЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТ* (creative ecounirenomic
obtite), творчески икоуниреномически обтисубстантит, (*) – вътрешен
творчески статут (вътрешно-присъщ творчески 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 творчески икоуниреномически статут* (internal creative
ecounirenomic statute)]; една от разновидностите на икоуниреномическия обтит (вж.), една от формите на съзидателния икоуниреномически обтит, една
от разновидностите на изпълнителния икоуниреномически обтит и един от
конкретните изрази на икоуниреномическото творчество* (ecounirenomic
creation), последното като състояние на информационно функциониране на
възпроизводствената икореномическа единица (вж. ценностна икономическа
ингредиентност); творчески обтит на икоуниреномическия предмет (и творчески обтит на творческия субтит на икоуниреномическия предмет). Той е
творческия икотехномически обтиобективит (вж. творчески икотехномически обективит) и творческия икономически обтисубективит (вж. твор83
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески икономически субективит), взети заедно в тяхното цялостно единство.
Творческият икоуниреномически обтит е такава субстантивностна творческа
оценка на икоуниреномическия предмет (респ. на икоуниреномическия ингредиент), дадена от творческиия 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 обективноизисквана творческа субстантивностна оценка или още обективно отражение на обективно-необходима субстантивностна творческа оценка, т.е. е обективно-субстантивностна творческиа
икоуниреномическа
оценка*
(objectively-substantivitical creative ecounirenomic appraisement [на която отговаря обективно-субстантивностният творчески икоуниреномически ингредиент, който е обективно-изискван субстантивностен творчески ингредиент или още обективно отражение на обективно-необходимия
субстантивностен творчески ингредиент]; в този смисъл тя е опосредственосубстантивностна творческа икоуниреномическа оценка (респ. опосредственосубстантивностен творчески икоуниреномически ингредиент).
Начинът на субективизиране на творческия икоуниреномически обтит е
творческият икоуниреномически субтит (творческият икоуниреномически
субтисубстантит). Творческият икоуниреномически обтит и икотворческият
униреномически субтит са категории на статута на творческия икоуниреномически предмет* (statute of the creative ecounirenomic thing), като в частност
представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Творческият икоуниреномически обтит се снема в творческия икоуниреномически
субтит: творческият икоуниреномически субтит е икоутворческия ниреномически обтит в снет вид. Творческият икоуниреномически субит е скрит в творческия икоуниреномически обтит, а творческият икоуниреномически обтит
[който е първичният (примитивният) и определящият статут на творческия
икоуниреномически предмет] се разкрива чрез творческия икоуниноремически
субтит [който е вторичният (производният) и решаващият статут на творческия икоуниреномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. табл. 1.
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Творчески икоуниреномически обтит (ТЧ = творчески)
ТЧ икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
ТЧ икоуниреномически
ингредиент)
(ТЧ икоуниреномически
субстантит;
ТЧ икоуниреномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

ТВОРЧЕСКИ
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(creative ecounirenomic obtitranscentite) – същото като творческа трансцентитална икоуниреномическа заделеност и като творческо трансцентитално
икоуниреномическо обтиучастие.
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТВОРЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИУНИЦЕНТИТ* (creative
ecounirenomic obtiunicentite) – същото като творческа уницентитална икоуниреномическа заделеност и като творческо уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие.
ТВОРЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИЦЕНТИТ* (creative
ecounirenomic obticentite) – същото като творческа центитална икоуниреномическа заделеност и като творческо центитално икоуниреномическо обтиучастие.
ТВОРЧЕСКИ
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
СТАТИСУБСТАНТИТ
(creative ecounirenomic statisubstantite) – същото като творчески икоуниреномически субстантит;
ТВОРЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ* (creative
ecounirenomic substantite), творчески икоуниреномически статит, творчески
икоуниреномически статисубстантит, творческо икоуниреномическо
участие, (*) – творчески икономически субективит и творчески икотехномически обективит, взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на икоуниреномическия субстантит (вж.), една от формите на съзидателния икоуниреномически субстантит, една от разновидностите на изпълнителния икоуниреномически субстантит и един от конкретните изрази на
икоуниреномическото творчество* (ecounirenomic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икореномическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Негов
частен случай е статидно-субстантивностният творчески икоуниреномически ингредиент* (statedly-substantivitical creative ecounirenomic
ingredient), какъвто е всеки творчески икоуниреномически ингредиент изобщо.
Разграничението, което се прави между творческия икономически субективит
и творческия 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 творческият икоуниреномически субект има
към природата на наблюдавания и оценявания творчески икоуниреномически
предмет, което означава според тяхната (на субективита и обективита) субстантивност. От своя страна, творческият икотехномически обективит е общо
понятие за творчески икотехномически обтиобективит и творчески икотехномически субтиобективит, а икономическият субективит е общо поня86

287

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тие за творчески икономически обтисубективит и творчески икономически субтисубективит (вътре във всяка една от тези двойки понятия разграничението се прави според общностния икореномически статут на творческия
икореномически субект, т.е. от гледна точка на природата на наблюдението и
оценяването на творческия икоуниреномически субстантит, което се извършва
от творческия икоуниреномически субект) (табл. 1). Вж. икореномически субект.
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Творчески икоуниреномически субстантит (ТЧ = творчески)
ТЧ икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
ТЧ икоуниреномически
ингредиент)
(ТЧ икоуниреномически
субстантит;
ТЧ икоуниреномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

ТВОРЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ* (creative
ecounirenomic subtiincentite) – същото като творческа икоуниреномическа феност и като творческо инцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТВОРЧЕСКИ
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИСУБСТАНТИТ*
(creative ecounirenomic subtisubstantite) – същото като творчески икоуниреномически субтит.
ТВОРЧЕСКИ
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИСУБСТАНТИТ*
(creative ecounirenomic subtisubstantite) – същото като творческо икоуниреномическо субтиучастие.
ТВОРЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТ* (creative ecounirenomic subtite), творчески икоуниреномически субтисубстантит, (*) –
външен творчески статут (външно-присъщ творчески 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 творчески икоуниреномически статут* (external
creative ecounirenomic statute)]; една от разновидностите на икоуниреномическия субтит (вж.), една от формите на съзидателния икоуниреномически субтит, една от разновидностите на изпълнителния икоуниреномически субтит и
един от конкретните изрази на икоуниреномическото творчество*
(ecounirenomic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икореномическа единица (вж. ценностна
икономическа ингредиентност); творчески субтит на икоуниреномическия
предмет (и творчески субтит на творческия обтит на икоуниреномическия
предмет). Той е творческият икотехномически субтиобективит (вж. творчески икотехномически обективит) и творческиият икономически субтисубективит (вж. творчески икономически субективит), взети заедно в тяхното
цялостно единство. Творческият икоуниреномически субтит е такава субстантивностна творческа оценка на творческия икоуниреномическия предмет
(респ. на творческия икоуниреномически ингредиент), дадена от творческиия
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 творческиа субстантивностна оценка или още субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна творческа
оценка, т.е. е субективно-субстантивностна творческиа икоуниреномическа оценка* (subjectively-substantivitical creative ecounirenomic appraisement)
89

290

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------[на която отговаря субективно-субстан-тивностният творчески икоуниреномически ингредиент, който е субективно-изискван субстантивностен
творчески ингредиент или още субективно отражение на обективнонеобходимия субстантивностен творчески ингредиент]; в този смисъл тя е непосредствено-субстантивностна творческа икоуниреномическа оценка (респ.
непосредствено-субстантивностен творчески икоуниреномически ингредиент).
Творческият икоуниреномически субтит (творческият икоуниреномически субтисубстантит) е начинът на субективизиране на творческия икоуниреномически обтит. Творческият икоуниреномически обтит и творческият икоуниреномически субтит са категории на статута на творческия икоуниреномически предмет* (statute of the creative ecounirenomic thing), като в частност
представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Творческият икореуниномически обтит се снема в творческия икореномически
субтит: творческият икоуниреномически субтит е творческият икоуниреномически обтит в снет вид. Творческият икоуниреномически субит е скрит в творческия икоуниреномически обтит, а творческият икоуниреномически обтит
[който е първичният (примитивният) и определящият статут на творческия
икоуниреномически предмет] се разкрива чрез творческия икоуниноремически
субтит [който е вторичният (производният) и решаващият статут на творческия икоуниреномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. табл. 1.
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Творчески икоуниреномически субтит (ТЧ = творчески)
ТЧ икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
ТЧ икоуниреномически
ингредиент)
(ТЧ икоуниреномически
субстантит;
ТЧ икоуниреномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

ТВОРЧЕСКИ
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(creative ecounirenomic subtitranscentite) – същото като творческа икоуниреномическа ценностност и като творческо трансцентитално икоуниреномическо
субтиучастие.
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТВОРЧЕСКИ
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИУНИЦЕНТИТ*
(creative ecounirenomic subtiunicentite) – същото като творчески икоуниреномически диспотит и като творческо уницентитално икоуниреномическо субтиучастие.
ТВОРЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ* (creative
ecounirenomic subticentite) – същото като творчески икоуниреномически диспотант и като творческо центитално икоуниреномическо субтиучастие.
ТВОРЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (creative
ecounirenomic transcentite) – същото като творческо трансцентитално икоуниреномическо участие.
ТВОРЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (creative
ecounirenomic unicentite) – същото като творческо уницентитално икоуниреномическо участие.
ТВОРЧЕСКИ
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ЦЕНТИТ*
(creative
ecounirenomic centite) – същото като творческо центитално икоуниреномическо участие.
ТВОРЧЕСКИ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС*
(creative incentital economic interest) – същото като творческа инцентитална
икономическа обтизначимост и творчески икономически обтиинцентит.
ТВОРЧЕСКИ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (creative incentital ecotechnomic obticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески икотехномически обтиинцентит,
творческа инцентитална икотехномическа заделеност, творческа инцентитална икотехномическа зададеност, (*) – творчески 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 творчески икотехномически субект [на обективностен творчески икотехномически субект*
(objectivitical creative ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика);
една от разновидностите на инцентиталния икотехномически обтипринос
(вж.), една от формите на съзидателния инцентитален икотехномически обтипринос, една от разновидностите на изпълнителния инцентитален икотех92
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически обтипринос и един от конкретните изрази на икотехномическото
творчество* (economic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческият инцентитален икотехномически обтипринос е творчески икотехномически ингредиент в качеството
му на обективно-изисквана обективностна творческа оценка или още е
обективно отражение на обективно-необходимата обективностна творческа
оценка, т.е. е обективно-обективностна творческа икотехномическа оценка* (objectively-objectivitical creative ecotechnomic appraisement), което е същото като обектностна творческа икотехномическа оценка* (objectiveneous
creative ecotechnomic appraisement). Творческото инцентитално икотехномическо обтиучастие е форма на съществуване на творческата инцентитална
обтиикотехномическа енергия* (creative incentital obtiecotechnomic energy)
(вж. обтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената творческа инцентитална обтиикотехномическа активност* (creative
incentital obtiecotechnomic activity) (вж. обтиикотехномическа активност).
Той е кинестично опредметена творческа инцентитална обтиикотехномическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа инцентитална
обтиикотехномическа
потенциалност*
(creative
incentital
obtiecotechnomic potentiality) (вж. обтиикотехномическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на творческото инцентитално икореномическо обтиучастие.
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на творческия икотехномически обтипринос (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЧ инцентитална
икономическа
значимост;
ТЧ икономически
инцентит
(ТЧ инцентитално
икономическо
участие;
ТЧ инцентитална
икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Творчески инцентитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности
и нейното място сред разновидностите на творческото инцентитално икореномическо
участие (ТЧ – творчески; 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 творческият инцентитален икотехномически обтипринос са:
творчески възпроизводствен инцентитален икотехномически обтипринос* (creative reproductional incentital ecotechnomic obticontribution), творчески
производствен инцентитален икотехномически обтипринос* (creative
production incentital ecotechnomic obticontribution), творчески разменен инцентитален икотехномически обтипринос* (creative exchange incentital
ecotechnomic obticontribution), творчески разпределителен инцентитален
икотехномически обтипринос* (creative distributional incentital ecotechnomic
obticontribution), творчески потребителен инцентитален икотехномически обтипринос* (creative consumption incentital ecotechnomic obticontribution),
творчески стопанствен инцентитален икотехномически обтипринос*
(creative protoecotechnomizing incentital ecotechnomic obticontribution), творчески следпроизводствен инцентитален икотехномически обтипринос*
(creative post-production incentital ecotechnomic obticontribution), творчески
предипотребителен инцентитален икотехномически обтипринос* (creative before-consumption incentital ecotechnomic obticontribution), творчески
посреднически инцентитален икотехномически обтипринос* (creative
intermediationary incentital ecotechnomic obticontribution), творчески бизнес
инцентитален икотехномически обтипринос* (creative business incentital
ecotechnomic obticontribution), творчески алокативен инцентитален икотехномически обтипринос* (creative allocative incentital ecotechnomic obticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа
обхватност се разграничават индивидуален творчески инцентитален икотехномически обтипринос* (individual creative incentital ecotechnomic
obticontribution), фирмен творчески инцентитален икотехномически обтипринос* (firm creative incentital ecotechnomic obticontribution), обществен
творчески инцентитален икотехномически обтипринос* (social creative
incentital ecotechnomic obticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творчески инцентитален усвояван икотехномически обтипринос* (creative incentital assimilated ecotechnomic obticontribution) и
творчески инцентитален създаван икотехномически обтипринос* (creative incentital gived ecotechnomic obticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческия инцентитален икотехномически обтипринос са (1)
творчески сустатитен инцентитален икотехномически обтипринос*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(creative sustatitic incentital ecotechnomic obticontribution) [същото като творчески инцентитален икотехномически обтисустатит* (creative incentital
ecotechnomic obtisustatite)], (2) творчески субстатен инцентитален икотехномически обтипринос* (creative substatum incentital ecotechnomic
obticontribution) [същото като творчески инцентитален икотехномически
обтисубстат* (creative incentital ecotechnomic obtisubstatum)], (3) творчески
запасов инцентитален икотехномически обтипринос* (creative stock
incentital ecotechnomic obticontribution) [същото като творчески инцентитален икотехномически обтизапас* (creative incentital ecotechnomic obtistock)],
(4) творчески сустатантен инцентитален икотехномически обтипринос* (creative sustatantal incentital ecotechnomic obticontribution) [същото като
творчески инцентитален икотехномически обтисустатант* (creative
incentital ecotechnomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на инцентиталния икотехномически обтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческия инцентитален икотехномически обтипринос и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталния икотехномически обтипринос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИТОП – инцентитален икотехномически обтипринос)
Сустатитен
ИЦИТОП
Инцентитален
икотехномически обтипринос
(ИЦИТОП)
(инцентитален
икотехномически обтисубстантит)

(инцентитален икотехномически обтисустатит;

Субстатен
ИЦИТОП

Запасов
ИЦИТОП

Сустатантен
ИЦИТОП

(инцентит(инцентитален
(инцентитален
ален икотехноикотехноикотехномически
мически обти- мически обтиобтисустатант;
субстат;
запас;

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

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
икотехномичес-ки обтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икорено-мически
обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
обтиинцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
обтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИТОП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа обтипригодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа обтипригодност}

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

98

сътворителен
запасов икотехномически
обти-инцентит)
[общо състояние на външното същество
на ИЦИТОП]
{запасова инцентитална
икотехномическа обтипригодност}
(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)
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сътворителен сустатантен икотехномически обтиинцентит)
[общо състояние
на общото същество на ИЦИТОП]
{сустатантна
инцентитална
икотехномическа
обтипригодност}

(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 (смет-ен)
сустатантен ИЦИТОП

(работен инцентитален
икотехномически обтизапас;

(работен инцентитален икотехномически
обтисустатант;
работен сустатантен икотехномически обтиинцентит)

работен сустатитен икотехномически обтиинцентит)

работен субстатен икотехномически обтиинцентит)

работен запасов икотехномичес-ки обтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИТОП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИТОП]

[работно външ- [работно външ-но
състояние на обно състояние
щото същест-во на
на външното
ИЦИТОП]
същество на
ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова ин{сустатант-на
центитална
инцентитална
икотехноикотехномическа
мическа смет- сметна обтизана обтидоволеност}
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)
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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 субс- творчески запасов икотехнотатен икотехмически
обтиномически обинцентит)
тиинцентит)
[творческо
[творческо вънвъншно
състошно състояние
яние на външна вътрешното
ното
същество
същество на
на ИЦИТОП]
ИЦИТОП]
{запасова ин{субстатна
центитална
инцентитална икотех- икотехноминомическа пол- ческа ползваезваема обтиза- ма обтизадоволеност}
доволеност}
(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
икотехномиикотехномическа суперсческа субстантанта)
ция)

творчески сустатантен икотехномически обтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИТОП]
{сустатитна
инцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)
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[творческо външно състояние на
общото същество
на ИЦИТОП]
{сустатант-на
инцентитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност на
форма на икотехномически сустант)

Камен Миркович
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ИЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ИЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ИЦИТОП

(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
инцентитален
инцентитален
инцентитален
икотехномичес- икотехномичесикотехномики обтисустаки обтисубстат;
чес-ки обти(изпълнителен
тит;
запас;
инцентитален
изпълнителен
изпълнителен
икотехномисубстатен
икоизпълнителен
сустатитен икочески обтитехномически
запасов икотехномически
субстантит)
обтиинцентит)
техномически
обтиинцентит)
[външно съсобтиинцентит)
тояние на
[външно състо- [външно състоИЦИТОП]
яние на цялост- яние на вътреш- [външно състоното същество
яние на външ{инцентиното същество
тална икона ИЦИТОП]
ното същество
на ИЦИТОП]
техномическа
на ИЦИТОП]
{субстатна
{сустатитна
обтизадоволеинценти{запасова ининцентиност}
центитална
тална икотех- тална икотех(вид икотехно- номическа обномическа обикотехномическа фортизадоволемическа обтитизадоволема)
ност}
задоволеност}
ност}
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
икотехномиикотехноикотехномическа субстанмически сусчес-ка
суперсция)
тит)
танта)
Изпълнителен
(задоволяващ)
ИЦИТОП
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Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИЦИТОП
(изпълнителен
инцентитален
икотехно-мически
обтисустатант;
изпълнителен сустатантен икотехномически обтиинцентит)
[външно състояние на общото
същество на
ИЦИТОП]
{сустатантна
инцентитална
икотехномическа
обтизадоволеност}
(вид форма на
икотехноми-чески
сустант)

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

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

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ИЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ИЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИЦИТОП

Съзидателен (изгоден) сустатантен
ИЦИТОП

(съзидателен
инцентита-лен
икотехномически обтисустатит;

(съзидателен
инцентита-лен
икотехномически обтисубстат;

(съзидателен
инцентита-лен
икотехномически обтизапас;

(съзидателен инцентита-лен икотехномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
обтиинцентит)

съзидателен
запасов икотехно-мически
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 инцентитална
икотехномическа обтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална
икотехномическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържа-ние
на икотехномически сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

Унисъзидателен (удовлетворяващо)
ИЦИТОП
(унисъзидателен инцентитален икотехномически
обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИТОП]
{инцентитална икотехномическа
обтиудовлетв
ореност}
(вид икотехномически специфит)

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

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ИЦИТОП

Унисъзидателен
(удовлетворява-щ)
сустатантен
ИЦИТОП

(унисъзидателен инцентитален икотехномически обтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически обтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически обтизапас;

(унисъзидателен
инцентитален икотехномически
обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
обтиинцентит)

унисъзидателен запасов
икотехномически обтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен икотехномически обтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИТОП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТОП]

[цялостно състояние на външното същество на
ИЦИТОП]

[цялостно състояние на общото
същество на
ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икотехномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална
икотехномическа
обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит на
икотехно-мически
сустант)

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------творчески инцентитален икотехномически субтипринос (същото като творчески икотехномически субтиинцентит и като творческа икотехтомическа
феност) и творчески инцентитален икотехномически обтипринос (същото
като творчески икотехномически обтиинцентит и като творческа инцентитална икотехномическа зададеност) (вж. икотехномика); една от разновидностите на инцентиталния икотехномически принос (вж.), една от формите
на съзидателния инцентитален икотехномически принос, една от разновидностите на изпълнителния инцентитален икотехномически принос и един
от конкретните изрази на икотехномическото творчество* (economic
creation), последното като състояние на информационно функциониране на
възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност) (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческият
инцентитален икотехномически принос е форма на съществуване на творческата инцентитална икотехномическа енергия (creative incentital
ecotechnomic energy) (вж. икотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената творческа инцентитална икотехномическа активност* (creative incentital ecotechnomic activity) (вж. икотехномическа активност). Той е кинестично опредметена творческа инцентитална икотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа инцентитална икотехномическа потенциалност* (creative incentital ecotechnomic
potentiality) (вж. икотехномическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на творческото инцентитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на творческия икотехномически принос (вж. фиг. 1).
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Творчески инцентиталeн икотехномически принос, неговите разновидности и
неговото място сред разновидностите на творческото инцентитално икореномическо
участие (ТЧ – творчески; 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 ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

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

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

Инцентитален
икотехномически
принос
(ИЦИТП)
(инцентитален
икотехномически
субстантит)

Сустатитен
ИЦИТП

Субстатен
ИЦИТП

Запасов
ИЦИТП

Сустатантен
ИЦИТП

(инцентитален
икотехномически
сустатит;

(инцентитален
икотехноми
чески субстат;

(инцентитален
икотехноми
чески запас;

(инцентитален
икотехноми
чески сустатант;

сустатитен икотехномически
инцентит)

субстатен икотехномически
инцентит)

запасов икотехномически
инцентит)

сустатантен икотехномически
инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИТП]

[вътрешно същество на
ИЦИТП]

[външно същество на
ИЦИТП]

[общо понятие за
същество на
ИЦИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

Сътворителен
(пригоден)
ИЦИТП
(сътворителен инцентитален икотехномически субстантит)
[общо понятие за
състояние на
ИЦИТП]
{инценти-тална
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}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант на
икотехномическа
субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)
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{сустатант-на
инценти-тална
икотехномическа пригодност}

(вид специфант на
икотехномически
сустант)

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работен (смет-ен)
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 сустатант;

(работен инцентитален икотехномически субстантит)

(работен инцентитален
икотехномически запас;

работен сустатитен икотехномически инцентит)

работен субстатен
икотехномически
инцентит)

работен запасов икотехномически инцентит)

работен сустатантен икотехномически инцентит)

[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)

[работно вън-шно
състояние на
ИЦИТП]
{инценти-тална
икотехномическа
сметна задоволеност}
(разновидност на
икотехномическа
форма)
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

Творчески (ползваем)
ИЦИТП
(творчески инцентитален икотехномически субстантит)
[творческо външно състо-яние на
ИЦИТП]
{инценти-тална
икотехномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност на
икотехномиче-ска
форма)

Творчески (ползваем) сустатитен
ИЦИТП

Творчески (ползваем) субстатен
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 състоя-ние на
цялостното същество на
ИЦИТП]

[творческо външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИТП]

{сустатитна
инценти-тална
икотехномическа
ползваема задоволеност}

{субстатна инценти-тална
икотехномическа
ползваема задоволеност}

(разновидност на
форма на икотехномически сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа субстанция)

[творческо външно
[творческо
външно състоя- състояние на общото същество на
ние на външИЦИТП]
ното същество
на ИЦИТП]
{сустатант-на
{запасова ининцентитална
центитална
икотехикотехномическа
ползномическа
ваема задоволеползваема заност}
доволеност}
(разновидност на
(разновидност
форма на икотехна форма на
номически сусикотехномитант)
ческа суперстанта)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ИЦИТП

Изпълнителен (задоволяващ) субстатен
ИЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ИЦИТП

Изпълнителен (задоволяващ) сустатантен
ИЦИТП

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически
сустатит;

(изпълнителен инцентитален икотехномически субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически запас;

(изпълнителен инцентитален икотехномиче-ски
сустатант;

изпълнителен сустатитен икотехномически инцентит)

изпълнителен субстатен икотехномически инцентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
инцентит)

изпълнителен сустатантен икотехномически инцентит)

[външно състояние [външно състона вътрешното
яние на външсъщество на
ното същество
ИЦИТП]
на ИЦИТП]
{субстатна ин{сустатитна
{запасова инцентитална икоинцентитална
центитална
техномическа
икотехномическа
икотехномизадоволеност}
задоволеност}
ческа задоволеност}

{сустатантна
инцентитал-на
икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически
сустит)

(вид форма на
икотехноми-чески
сустант)

[външно състояние на цялостното същество на
ИЦИТП]

(вид форма на
икотехномическа
субстанция)
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(вид форма на
икотехномическа суперстанта)
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[външно състояние на общото
същество на
ИЦИТП]

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателен (изгоден) сустатитен
ИЦИТП

Съзидателен (изгоден) субстатен
ИЦИТП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИЦИТП

Съзидателен (изгоден) сустатантен
ИЦИТП

Съзидателен (изгоден)
ИЦИТП

(съзидателен инцентитален икотехномически
сустатит;

(съзидателен инцентитален икотехномически субстат;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически запас;

(съзидателен инцентитален икотехноми-чески
сустатант;

(съзидателен инцентитален икотехномически субстантит)

съзидателен сустатитен икотехномически инцентит)

съзидателен субстатен икотехномически инцентит)

съзидателен
запасов икотехномически
инцентит)

съзидателен сустатантен икотехноми-чески инцентит)

[вътрешно състояние на
ИЦИТП]

[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
инценти-тална
икотехномическа
изгодност}

{субстатна инцентитална
икотехномическа
игодноност}

{запасова инцентитална
икотехномическа
изгодност}

{сустатантна
инценти-тална
икотехномическа изгодност}

(вид съдържание
на икотехномически сустит)

(вид съдържание
на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание
на икотехномически сустант)

{инценти-тална
икотехномическа
изгодност}
(вид икотехномическо съдържание)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

Унисъзидателен
(удовлетворяващо)
ИЦИТП
(унисъзидате-лен
инцентитален
икотехномически
субстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИТП]
{инцентитална
икотехномическа
удовлетвореност}
(вид икотехномически специ-фит)

Унисъзидателен
(удовлетворяващ)
сустатитен
ИЦИТП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ)
субстатен ИЦИТП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов ИЦИТП

Унисъзидате-лен
(удовлетворяващ)
сустатантен
ИЦИТП

(унисъзидателен
инцентитален
икотехномически
сустатит;

(унисъзидателен
инцентитален икотехномически субстат;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически
запас;

(унисъзидателен
инцентитален икотехно-мически
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]

{субстатна ин{запасова ин{сустатитна
{сустатантна
центитална
центитална
инцентитална
инцентитална
икотехномическа икотехномическа икотехноми- икотехномическа
удовлетвореност} ческа удовлет- удовлетвореност}
удовлетвовореност}
реност}
(вид специфит на (вид специфит на (вид специфит (вид специфит на
на икотехноикотехномически
икотех-номически икотехномическа
субстанция)
мическа суперсустант)
сустит)
станта)

ТВОРЧЕСКИ ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (creative incentital ecotechnomic subticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески икотехномически субтиинцентит,
творческа икотехномическа феност, (*) – творчески 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 творчески икотехномически субект [на обективностен творчески икотехномически субект* (objectivitical creative ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика). Творческият инцентитален икотехномически субтипринос е творчески
икотехномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------обективностна творческа оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата обективностна творческа оценка, т.е. е субективнообективностна творческа икотехномическа оценка* (subjectivelyobjectivitical creative ecotechnomic appraisement), което е същото като обективистична творческа икотехномическа оценка* (objectivistical creative
ecotechnomic appraisement); една от разновидностите на инцентиталния икотехномически субтипринос (вж.), една от формите на съзидателния инцентитален икотехномически субтипринос, една от разновидностите на изпълнителния инцентитален икотехномически субтипринос и един от конкретните
изрази на икотехномическото творчество* (economic creation), последното
като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената
икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на творческото инцентитално икореномическо субтиучастие.
Творческият инцентитален икотехномически субтипринос е форма на съществуване на творческата инцентитална субтиикотехномическа енергия*
(creative incentital subtiecotechnomic energy) (вж. субтиикотехномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената творческа инцентитална
субтиикотехномическа
активност*
(creative
incentital
subtiecotechnomic activity) (вж. субтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена творческа инцентитална субтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа инцентитална
субтиикотехномическа
потенциалност*
(creative
incentital
subtiecotechnomic potentiality) (вж. субтиикотехномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на творческия икотехномически субтипринос (вж. фиг. 1).
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Творчески инцентитален икотехномически субтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на творческото инцентитално икореномическо участие (ТЧ – творчески; 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 ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческият инцентитален икотехномически субтипринос са:
творчески възпроизводствен инцентитален икотехномически субтипринос* (creative reproductional incentital ecotechnomic subticontribution), творчески производствен инцентитален икотехномически субтипринос* (creative
production incentital ecotechnomic subticontribution), творчески разменен инцентитален икотехномически субтипринос* (creative exchange incentital
ecotechnomic subticontribution), творчески разпределителен инцентитален
икотехномически субтипринос* (creative distributional incentital ecotechnomic
subticontribution), творчески потребителен инцентитален икотехномически субтипринос* (creative consumption incentital ecotechnomic subticontribution), творчески стопанствен инцентитален икотехномически субтипринос* (creative protoecotechnomizing incentital ecotechnomic subticontri-bution),
творчески следпроизводствен инцентитален икотехномически субтипринос* (creative post-production incentital ecotechnomic subticontribution),
творчески
предипотребителен
инцентитален
икотехномически
субтипринос*
(creative
before-consumption
incentital
ecotechnomic
subticontribution), творчески посреднически инцентитален икотехномически субтипринос* (creative intermediationary incentital ecotechnomic
subticontribution), творчески бизнес икотехномически субтипринос*
(business incentital ecotechnomic subticontribution), творчески алокативен инцентитален икотехномически субтипринос* (creative allocative incentital
ecotechnomic subticontribution) и други. Според ингредиентната общностна
икохномическа обхватност се разграничават индивидуален творчески инцентитален икотехномически субтипринос* (individual creative incentital
ecotechnomic subticontribution), фирмен творчески инцентитален икотехномически
субтипринос*
(firm
creative
incentital
ecotechnomic
subticontribution), обществен творчески инцентитален икотехномически
субтипринос* (social creative incentital ecotechnomic subticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творчески инцентитален усвояван икотехномически субтипринос* (creative incentital assimilated ecotechnomic subticontribution) и
творчески инцентитален създаван икотехномически субтипринос*
(creative incentital gived ecotechnomic subticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческия инцентитален икотехномически субтипринос са (1)
творчески сустатитен инцентитален икотехномически субтипринос*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(creative sustatitic incentital ecotechnomic subticontribution) [същото като творчески инцентитален икотехномически субтисустатит* (creative incentital
ecotechnomic subtisustatite)], (2) творчески субстатен инцентитален икотехномически субтипринос* (creative substatum incentital ecotechnomic subticontribution) [същото като творчески инцентитален икотехномически
субтисубстат* (creative incentital ecotechnomic subtisubstatum)], (3) творчески запасов инцентитален икотехномически субтипринос* (creative stock
incentital ecotechnomic subticontribution) [същото като творчески инцентитален икотехномически субтизапас* (creative incentital ecotechnomic
subtistock)], (4) творчески сустатантен инцентитален икотехномически
субтипринос* (creative sustatantal incentital ecotechnomic subticontribution)
[същото като творчески инцентитален икотехномически субтисустатант* (creative incentital ecotechnomic subtisustatant)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на инцентиталния икотехномически субтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

Инцентитален икотехномически субтипринос
(ИЦИТСП)
(инцентитален икотехномически субти-субстантит)

Сустатитен
ИЦИТСП

Субстатен
ИЦИТСП

(инцентитален
икотехномически субтисустатит;

(инцентитален
икотехномически
субтисубстат;

(инцентитален (инцентитален
икотехномиикотехночески субтимически субзапас;
тисустатант;

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
инцентитален
икотехномически субтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически субтисубстат;

сътворителен
сустатитен икотехномически
субтиинцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
субтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИТСП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИТСП]

{сустатитна
инцентитална
икотехномическа субтипригодност}

{субстатна
инцентитална
икотехномическа субтипригодност}

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

120

Сътворителен
(пригоден) запасов
ИЦИТСП
(сътворителен
инцентитален
икотехномически субтизапас;
сътворителен
запасов икотехномически
субтиинцентит)
[общо състояние на външното същество
на ИЦИТСП]
{запасова инцентитална
икотехномическа субтипригодност}
(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

321

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ИЦИТСП
(сътворителен
инцентитален
икореномически субтисустатант;
сътворителен
сустатантен
икотехномически субтиинцентит)
[общо състояние на общото
същество на
ИЦИТСП]
{сустатантна инцентиталнаикотехномическа субтипригодност}
(вид специфант на икотехномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Работен (сметен) сустатитен
ИЦИТСП

Работен (сметен) субстатен
ИЦИТСП

Работен (сметен) запасов
ИЦИТСП

Работен (сметен) сустатантен
ИЦИТСП

(работен инцентитален икотехномически
субтисустатит;

(работен инцентитален икотехномически
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 външ- [работно външно състояние но състояние на
на външното
общото същессъщество на
тво на
ИЦИТСП]
ИЦИТСП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

{субстатна
инцентитална
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

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

Творчески
(ползваем) субстатен ЦИТСП

Творчески
(ползваем) запасов
ИЦИТСП

Творчески
(ползваем) сустатантен
ИЦИТСП

(творчески ин(творчески ин- (творчески ин- (творчески инцентитален икоцентитален
центитален
центитален
техномически икотехномичесикотехномиикотехномисубтисустатит;
ки субтисубсчески субтизачески субтитат;
пас;
сустатант;
творчески сус- творчески субс- творчески запа- творчески сустатитен икотехтатен икотехсов икотехнотатантен икономически суб- номически субмически субтехномически
тиинцентит)
тиинцентит)
тиинцентит)
субтиинцентит)
[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
ИЦИТСП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИТСП]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИЦИТСП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИТСП]

{сустатитна
инцентитална
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ИЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ИЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИЦИТСП

Изпълнителен (задоволяващ)
ИЦИТСП

(изпълнителен
инцентита-лен
икотехномически субтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически субтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически субтизапас;

(изпълнителен
инцентита-лен
икотехномически субтисустатант;

(изпълнителен инцентитален икотехномически субтисубстантит)

изпълнителен
сустатитен икотехномически
субтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
субтиинцентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
субтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически субтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИТСП]

[външно състо- [външно състояние на вътреш- яние на външното същество
ното същество
на ИЦИТСП]
на ИЦИТСП]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИТСП]

[външно състояние
на ИЦИТСП]
{инцентитална
икотехномическа
субтизадоволеност}
(вид икотехномическа форма)

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа субтизадоволеност}

{запасова ин- {сустатантна
центитална инцентитална
икотехномиикотехномическа субтическа субтизазадоволеност}
доволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ИЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ИЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен
ИЦИТСП

(съзидателен
инцентитален
икотехномически субтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически субтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически субтизапас;

(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 ЦИТСП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИТСП]

{сустатитна
инцентитална
икотехномическа субтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа субтиизгодноност}

{запасова ин- {сустатантна
центитална инцентитална
икотехномиикотехномическа субтииз- ческа субтигодност}
изгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ИЦИТСП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) сустатантен
ИЦИТСП

Унисъзидателен
(удовлетворяващо)
ИЦИТСП

(унисъзидателен инцентитален икотехномически субтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически субтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически субтизапас;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически субтисустатант;

(унисъзидате-лен
инцен-титален икотехномически субтисубстантит)

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
икотехномичес-ка 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)

[цялостно състояние на
ИЦИТСП]
{инценти-тална
икотехномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

ТВОРЧЕСКИ ОБТИИНЦЕНТИТ (creative obtiincentite) (ки) – във: творчески икореномически обтиинцентит (същото като творческа инцентитална
икореномическа заделеност и като творческо инцентитално икореномическо
обтиучастие);
ТВОРЧЕСКИ ПОТРЕБИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]* (individual creative consumption economic product) – интерпретация на потребителния икономически продукт [индивидуален] qp = q(I) като
опредметеност quc = quc(I) на индивидуално творческо икономическо усвояване (individual creative economic assimilation), който (продукт) участвува в ин125
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дивидуалното икономическо потребление (като фаза на индивидуалното икономическо възпроизводство)] на индивида потребител като възпроизводствена
икономическа единица и който (индивид) от своя страна се възпроизвежда като
трудов производствен икономически фактор. Изразява свойството на индивидуалния продукт да носи и да отдава при удовлетворяването на потребителските потребности в индивидуалното потребление опредметени в него полезни
атрибути (резултат от приложени умения), създавани при прилагането на производителските способности в индивидуалното производство. Затова представлява продуктова творческа потребителна икономическа опредметеност и служи като идентификатор на творческите потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] от quc = quc(I) специфични
единици и има същото като тях означение.
Според възпроизводствената икономическа пълнота се разграничават (1)
индивидуален творчески необходим потребителен икономически продукт*
(individual creative indispensable consumption economic product) iquc = iquc(I),
(2) индивидуален творчески принаден потребителен икономически продукт* (individual creative surplus consumption economic product) squc = squc(I) и
(3) индивидуален творчески цялостен потребителен икономически продукт* (individual creative entire consumption economic product) equc = equc(I).
Когато не е посочено друго, под индивидуален творчески потребителен икономически продукт обикновено се подразбира индивидуалният творчески цялостен потребителен икономически продукт.
Според факторната икономическа обусловеност разновидности на индивидуалния творчески потребителен икономически продукт са индивидуалният творчески трудово-обусловен потребителен икономически продукт*
(individual creative labourly-conditional consumption economic product) quc(I)(L),
индивидуалният творчески физическо-обусловен потребителен икономически продукт* (individual creative physically-conditional consumption economic
product) quc(I)(H) и индивидуалният творчески трудово-физическо обусловен потребителен икономически продукт* (individual creative labourlyphysically-conditional consumption economic product) quc(I)(LH).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
индивидуален творчески потребителен икономически продукт quc(I) =
quc(I)(E) се конституират още и съответстващите на последния понятия за индивидуален творчески потребителен консуматорски продукт* (individual
creative consumption consumptionary product) quc(I)(C), индивидуален творчески потребителен стопански продукт* (individual creative consumption
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------protoeconomic product) quc(I)(P), индивидуален творчески потребителен пазарно-икономически продукт* (individual creative consumption marketlyeconomic product) quc(I)(M) и индивидуален творчески потребителен финансово-пазарно-икономически продукт* (individual creative consumption
financially-marketly-economic product) quc(I)(N). Общо за всички тях е понятието за индивидуален творчески потребителен поддържащ продукт*
(individual creative consumption sustenance /sustaining/ product) quc(I)(Z) (за индивидуален творчески потребителен продукт при поддържането).
ТВОРЧЕСКИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ*
(creative consumer’s economic needs /necessities/) (*) – непроизводствени (потребителни) икономически потребности на потребителя като икономическа
единица, които той удовлетворява в икономическото потребление (като фаза
на икономическото възпроизводство) чрез консумиране на икономически блага (в частност на потребителни икономически блага), в т.ч. и на икономически
продукти (в частност на потребителни икономически продукти) и чрез чието
удовлетворяване възстановява творческите производителски икономически
способности на потребителя, когато той в последващата фаза на икономическото производство поеме функцията на производител, т.е. се възстановява способността на производителя чрез функционирането си да полага (да прилага)
икономически умения (economic skills /knacks/) [в частност трудови икономически умения (labour skills economic /knacks/)] и така да създава полезните
свойства на икономическите блага (респ. продукти), върху чиято основа се
формира икономическата полезност на тези блага (респ. полезността на икономическия продукт). Те са уплътнено (компресирано) потенциално потребително творческо икономическо усвояване (creative economic assimilation) на
блага. Тяхна разновидност (частен случай) са творческите потребителски
икономически потребности [продуктови] – те се отнасят до творческите потребности от икономически продукти, създавани в икономическото производство. Ако не е посочено друго, под творчески потребителски икономически
потребности обикновено се подразбират продуктовите творчески потребителски икономически потребности. От същностна гледна точка (вж. икономическа
същност) удовлетворяването на творческите потребителски икономически
потребности е консумиране и усвояване от потребителя на полезността на
икономическото благо (в т.ч. и продукт) и затова те са полезностни потребителски икономически потребности (последните са полезностен начин на оп-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ределяне и измерване на творческите потребителски икономически поребности).
Според факторната икономическа определеност се разграничават трудово-определени творчески потребителски икономически потребности*
(labourly-determinate creative consumer’s economic needs /necessities/) – когато те
са установени (определени) според характера и от позициите на трудовия производствен икономически фактор, и физическо-определени творчески потребителски икономически потребности* (physically-determinate creative
consumer’s economic needs /necessities/) – когато те са установени (определени)
според характера и от позициите на физическия производствен икономически
фактор. Ако не е посочено друго, под творчески потребителски икономически
потребности обикновено се подразбират трудово-определените творчески потребителски икономически потребности. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават творчески потребителски икономически потребности [индивидуални], фирмени творчески потребителски
икономически потребности (firm creative consumer’s economic needs
/necessities/), обществени творчески потребителски икономически потребности (social creative consumer’s economic needs /necessities/) и т.н. Ако не е
посочено друго, под творчески потребителски икономически потребности
обикновено се подразбират индивидуалните творчески потребителски икономически потребности.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
творчески потребителски икономически потребности се конституират още и
съответстващите на последните понятия за творчески потребителски консуматорски потребности* (creative consumer’s consumptionary needs
/necessities/), творчески потребителски стопански потребности* (creative
consumer’s protoeconomic needs /necessities/), творчески потребителски пазарно-икономически потребности* (creative consumer’s marketly-economic
needs /necessities/) и творчески потребителски фининсово-пазарноикономически потребности* (creative consumer’s financially-marketlyeconomic needs /necessities/). Общо за всички тях е понятието за творчески
потребителски поддържащи потребности* (creative consumer’s sustenance
/sustaining/ needs /necessities/) (за творчески потребителски потребности при
поддържането).
ТВОРЧЕСКИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ
[ИНДИВИДУАЛНИ]* (individual creative consumer’s economic needs
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------/necessities/) (*) – непроизводствени (потребителни) икономически потребности на индивида потребител като икономическа единица, които той удовлетворява в индивидуалното икономическо потребление (като фаза на индивидуалното икономическо възпроизводство) чрез консумиране на икономически блага
(в частност на потребителни икономически блага), в т.ч. и на икономически
продукти (в частност на потребителни икономически продукти) и чрез чието
удовлетворяване възстановява творческите производителски икономически
способности [индивидуални] на потребителя, когато той в последващата фаза
на икономическото производство поеме функцията на индивид производител,
т.е. се възстановява способността на индивида производител чрез функционирането си да полага (да прилага) индивидуални икономически умения (individual skills /knacks/) [в частност индивидуални трудови икономически умения (individual labour economic skills /knacks/)] и така да създава полезните
свойства на икономическите блага (респ. продукти), върху чиято основа се
формира икономическата полезност [индивидуална] на тези блага (респ. индивидуалната полезност на икономическия продукт). Те са уплътнено (компресирано) потенциално потребително индивидуално творческо икономическо
усвояване (individual creative economic assimilation) на блага. Тяхна разновидност (частен случай) са творческите потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] – те се отнасят до индивидуалншите
творчески потребности от икономически продукти, създавани в икономическото производство. Ако не е посочено друго, под индивидуални творчески
потребителски икономически потребности обикновено се подразбират индивидуалните продуктови творчески потребителски икономически потребности.
От същностна гледна точка (вж. икономическа същност) удовлетворяването на
индивидуалните творчески потребителски икономически потребности е консумиране и усвояване от потребителя на индивидуалната полезност на икономическото благо (в т.ч. и продукт) и затова те са полезностни потребителски
икономически потребности [индивидуални] (последните са полезностен начин
на определяне и измерване на индивидуалните творчески потребителски икономически поребности).
Според факторната икономическа определеност се разграничават индивидуални трудово-определени творчески потребителски икономически
потребности* (individual labourly-determinate creative consumer’s economic
needs /necessities/) – когато те са установени (определени) според характера и
от позициите на трудовия производствен икономически фактор, и индивидуални физическо-определени творчески потребителски икономически пот129
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ребности* (individual physically-determinate creative consumer’s economic needs
/necessities/) – когато те са установени (определени) според характера и от позициите на физическия производствен икономически фактор. Ако не е посочено друго, под индивидуални творчески потребителски икономически потребности обикновено се подразбират индивидуалните трудово-определени
творчески потребителски икономически потребности.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
индивидуални творчески потребителски икономически потребности се конституират още и съответстващите на последните понятия за индивидуални
творчески потребителски консуматорски потребности* (individual
creative consumer’s consumptionary needs /necessities/), индивидуални творчески потребителски стопански потребности* (individual creative consumer’s
protoeconomic needs /necessities/), индивидуални творчески потребителски
пазарно-икономически потребности* (individual creative consumer’s
marketly-economic needs /necessities/) и индивидуални творчески потребителски фининсово-пазарно-икономически потребности* (individual creative
consumer’s financially-marketly-economic needs /necessities/). Общо за всички
тях е понятието за индивидуални творчески потребителски поддържащи
потребности* (individual creative consumer’s sustenance /sustaining/ needs
/necessities/) (за индивидуални творчески потребителски потребности при поддържането).
ТВОРЧЕСКИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ
[ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (individual product creative consumer’s
economic needs /necessities/) (*) – непроизводствени (потребителни) икономически потребности на индивида потребител като икономическа единица, които
той удовлетворява в индивидуалното икономическо потребление (като фаза на
индивидуалното икономическо възпроизводство) чрез консумиране на икономически продукти (в частност на потребителни икономически продукти) и
чрез чието удовлетворяване възстановява творческите производителски икономически способности [индивидуални продуктови] на потребителя, когато
той в последващата фаза на икономическото производство поеме функцията на
индивид производител, т.е. се възстановява способността на индивида производител чрез функционирането си да полага (да прилага) индивидуални икономически умения (individual economic skills /knacks/) [в частност индивидуални трудови икономически умения (individual labour economic skills
/knacks/)] и така да създава полезните свойства на икономическите продукти,
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------върху чиято основа се формира икономическата полезност [индивидуална] на
тези продукти (индивидуалната полезност на икономическия продукт). Те са
уплътнено (компресирано) потенциално потребително индивидуално творческо икономическо усвояване (individual creative economic assimilation) на
продукти. От същностна гледна точка (вж. икономическа същност) удовлетворяването на индивидуалните продуктови творчески потребителски икономически потребности е консумиране и усвояване от потребителя на индивидуалната полезност на икономическия продукт и затова те са полезностни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] (последните
са полезностен начин на определяне и измерване на индивидуалните продуктови творчески потребителски икономически поребности).
Според факторната икономическа определеност се разграничават индивидуални трудово-определени продуктови творчески потребителски икономически потребности* (individual labourly-determinate product creative
consumer’s economic needs /necessities/) – когато те са установени (определени)
според характера и от позициите на трудовия производствен икономически
фактор, и индивидуални физическо-определени продуктови творчески
потребителски икономически потребности* (individual physicallydeterminate product creative consumer’s economic needs /necessities/) – когато те
са установени (определени) според характера и от позициите на физическия
производствен икономически фактор. Ако не е посочено друго, под индивидуални продуктови творчески потребителски икономически потребности
обикновено се подразбират индивидуалните трудово-определени продуктови
творчески потребителски икономически потребности.
Когато векторът на продуктовото икономическо производство се състои
от един елемент (от един вид продукт), са налице индивидуални еднопродуктови творчески потребителски икономически потребности (individual
one-product creative consumer’s economic needs /necessities/); когато той се състои от два елемента (от два вида продукти в двумерното пространство на
икономическите продукти) – индивидуални двупродуктови творчески потребителски икономически потребности (individual two-product creative
consumer’s economic needs /necessities/); от три елемента (от три вида продукти
в тримерното пространство) – индивидуални трипродуктови творчески
потребителски икономически потребности (individual tri-product creative
consumer’s economic needs /necessities/); от повече от три елемента (от повече
три вида продукти в тримерното пространство) – индивидуални многопро-
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------дуктови творчески потребителски икономически потребности (individual
muitiproduct creative consumer’s economic needs /necessities/).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
индивидуални продуктови творчески потребителски икономически потребности се конституират още и съответстващите на последните понятия за индивидуални продуктови творчески потребителски консуматорски потребности* (individual product creative consumer’s consumptionary needs /necessities/),
индивидуални продуктови творчески потребителски стопански потребности* (individual product creative consumer’s protoeconomic needs /necessities/),
индивидуални
продуктови
творчески
потребителски
пазарноикономически потребности* (individual product creative consumer’s marketlyeconomic needs /necessities/) и индивидуални продуктови творчески потребителски фининсово-пазарно-икономически потребности* (individual
product creative consumer’s financially-marketly-economic needs /necessities/).
Общо за всички тях е понятието за индивидуални продуктови творчески
потребителски поддържащи потребности* (individual product creative
consumer’s sustenance /sustaining/ needs /necessities/) (за индивидуални продуктови творчески потребителски потребности при поддържането).
ТВОРЧЕСКИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ
[ПРОДУКТОВИ]* (product creative consumer’s economic needs /necessities/) (*)
– непроизводствени (потребителни) икономически потребности на потребителя като икономическа единица, които той удовлетворява в икономическото
потребление (като фаза на икономическото възпроизводство) чрез консумиране на икономически продукти (в частност на потребителни икономически
продукти) и чрез чието удовлетворяване възстановява творческите производителски икономически способности [продуктови] на потребителя, когато той
в последващата фаза на икономическото производство поеме функцията на
производител, т.е. се възстановява способността на производителя чрез функционирането си да полага (да прилага) умения (skills /knacks/) [в частност
трудови умения (labour skills /knacks/)] и така да създава полезните свойства
на икономическите продукти, върху чиято основа се формира икономическата
полезност на тези продукти (вж. полезност на икономическия продукт). Те са
уплътнено (компресирано) потенциално потребително творческо икономическо усвояване (creative economic assimilation) на продукти. От същностна
гледна точка (вж. икономическа същност) удовлетворяването на продуктовите
творчески потребителски икономически потребности е консумиране и усвоя132
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ване от потребителя на полезността на икономическия продукт и затова те са
полезностни потребителски икономически потребности [продуктови] (последните са полезностен начин на определяне и измерване на продуктовите
творчески потребителски икономически поребности).
Според факторната икономическа определеност се разграничават трудово-определени продуктови творчески потребителски икономически
потребности* (labourly-determinate product creative consumer’s economic needs
/necessities/) – когато те са установени (определени) според характера и от позициите на трудовия производствен икономически фактор, и физическоопределени продуктови творчески потребителски икономически потребности* (physically-determinate product creative consumer’s economic needs
/necessities/) – когато те са установени (определени) според характера и от позициите на физическия производствен икономически фактор. Ако не е посочено друго, под продуктови творчески потребителски икономически потребности обикновено се подразбират трудово-определените продуктови творчески потребителски икономически потребности. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават творчески потребителски
икономически потребности [индивидуални продуктови], фирмени продуктови творчески потребителски икономически потребности (firm product
creative consumer’s economic needs /necessities/), обществени продуктови
творчески потребителски икономически потребности (social product
creative consumer’s economic needs /necessities/) и т.н. Ако не е посочено друго,
под продуктови творчески потребителски икономически потребности обикновено се подразбират продуктовите индивидуални творчески потребителски
икономически потребности.
Когато векторът на продуктовото икономическо производство се състои
от един елемент (от един вид продукт), са налице еднопродуктови творчески
потребителски икономически потребности (one-product creative consumer’s
economic needs /necessities/); когато той се състои от два елемента (от два вида
продукти в двумерното пространство на икономическите продукти) – двупродуктови творчески потребителски икономически потребности (twoproduct creative consumer’s economic needs /necessities/); от три елемента (от три
вида продукти в тримерното пространство) – трипродуктови творчески
потребителски икономически потребности (tri-product creative consumer’s
economic needs /necessities/); от повече от три елемента (от повече три вида
продукти в тримерното пространство) – многопродуктови творчески потре-
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------бителски икономически потребности (muitiproduct creative consumer’s economic needs /necessities/).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
продуктови творчески потребителски икономически потребности се конституират още и съответстващите на последните понятия за продуктови творчески
потребителски консуматорски потребности* (product creative consumer’s
consumptionary needs /necessities/), продуктови творчески потребителски
стопански потребности* (product creative consumer’s protoeconomic needs
/necessities/), продуктови творчески потребителски пазарно-икономически
потребности* (product creative consumer’s marketly-economic needs
/necessities/) и продуктови творчески потребителски фининсово-пазарноикономически потребности* (product creative consumer’s financially-marketlyeconomic needs /necessities/). Общо за всички тях е понятието за продуктови
творчески потребителски поддържащи потребности* (product creative
consumer’s sustenance /sustaining/ needs /necessities/) (за продуктови творчески
потребителски потребности при поддържането).
ТВОРЧЕСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ* (creative producer’s economic abilities) (*) – способности на производствените икономически фактори (трудови и физически) на производителя
като икономическа единица чрез функционирането си да полагат (да прилагат)
икономически умения (economic skills /knacks/) и така да създават полезните
свойства на икономическото благо (в т.ч. и на икономическия продукт), върху
чиято основа се формира икономическата полезност на това благо (респ. полезността на икономическия продукт), и заедно с това са уплътнена (компресирана) потенциална производствена създаваща творческа икономическа
активност (making creative economic activity) (уплътнени умения) на факторите, насочена към създаването на блага. Разновидност са на производителските икономически способности. Тяхна разновидност (частен случай) са
творческите производителски икономически способности [продуктови] – те
са такива творчески производителски икономически способности, които се
прилагат при създаването на икономическите продукти (в частност на производствените икономически продукти) и които формират продуктовата икономическа полезност. Ако не е посочено друго, под творчески производителски
икономически способности обикновено се подразбират продуктовите творчески производителски икономически способности.
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Тъй като творческите производителски икономически способности са
способности да се създава икономическата полезност на благата, те се представят (се експлицират) като полезностни производителски икономически способности (в т.ч. и като продуктови полезностни производителски икономически способности). Творческите производителски икономически способности
се опредметяват в икономическата полезност на благото, а последната става
техен измерител (в полезностни единици) в случаите когато те се интерпретират като полезностни производителски икономически способности. В този
процес действа законът за намаляващата пределна полезност на икономическата стойност в производството, според който всяка следваща единица
стойност на произведения икономически продукт е носител на все по-малка
икономическа полезност, тъй като поради действието на закона за нарастващата пределна стойност на икономическия продукт в рамките на един производствен икономически цикъл постоянната (при производителя) икономическа полезност на единица продукт се разпределя върху по-голям брой единици икономическа стойност на този продукт.
Според факторната икономическа обусловеност се разграничават трудово-обусловени творчески производителски икономически способности*
(labourly-conditioned creative producer’s economic abilities) – когато производствената икономическа система функционира само с трудови производствени
икономически фактори, физическо-обусловени творчески производителски
икономически способности* (physically-conditioned creative producer’s
economic abilities) – когато тя функционира само с физически производствени
икономически фактори, и трудово-физическо-обусловени творчески производителски икономически способности* (labourly-physically-conditioned
creative producer’s economic abilities) – когато тя функционира едновременно с
трудови и физически производствени икономически фактори. Когато не е посочено друго, под творчески производителски икономически способности
обикновено се подразбират трудово-физическо-обусловените творчески производителски икономически способности. Според факторната икономическа
определеност се разграничават трудово-определени творчески производителски икономически способности* (labourly-determinate creative producer’s
economic abilities) – когато те са установени (определени) според характера и
от позициите на трудовия производствен икономически фактор, и физическоопределени творчески производителски икономически способности*
(physically-determinate creative producer’s economic abilities) – когато те са установени (определени) според характера и от позициите на физическия произ135
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------водствен икономически фактор. Ако не е посочено друго, под творчески производителски икономически способности обикновено се подразбират трудовоопределените творчески производителски икономически способности. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават
творчески производителски икономически способности [индивидуални], фирмени творчески производителски икономически способности* (firm creative
producer’s economic abilities), обществени творчески производителски икономически способности* (social creative producer’s economic abilities) и т.н.
Ако не е посочено друго, под творчески производителски икономически способности обикновено се подразбират индивидуалните творчески производителски икономически способности.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
творчески производителски икономически способности се конституират още и
съответстващите на последните понятия за творчески производителски консуматорски способности* (creative producer’s consumptionary abilities), творчески производителски стопански способности* (creative producer’s
protoeconomic abilities), творчески производителски пазарно-икономически
способности* (creative producer’s marketly-economic abilities) и творчески
производителски фининсово-пазарно-икономически способности* (creative
producer’s financially-marketly-economic abilities). Общо за всички тях е понятието за творчески производителски поддържащи способности* (creative
producer’s sustenance /sustaining/ abilities) (за творчески производителски способности при поддържането).
ТВОРЧЕСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ]* (individual creative producer’s economic
abilities) (*) – способности на производствените икономически фактори (трудови и физически) на индивида производител като икономическа единица чрез
функционирането си да полагат (да прилагат) инидивидуални икономически
умения (individual economic skills /knacks/) и така да създават полезните свойства на икономическото благо (в т.ч. и на икономическия продукт), върху чиято
основа се формира индивидуалната икономическа полезност на това благо
(респ. индивидуалната полезност на икономическия продукт), и заедно с това
са уплътнена (компресирана) потенциална производствена индивидуална създаваща творческа икономическа активност (ndividual making creative
economic activity) (уплътнени индивидуални умения) на факторите, насочена
към създаването на блага. Разновидност са на производителските икономичес136
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки способности [индивидуални], както и на творческите производителски
икономически способности. Тяхна разновидност (частен случай) са продуктовите творчески производителски икономически способности [индивидуални
продуктови] – те са такива индивидуални творчески производителски икономически способности, които се прилагат при създаването на икономическите
продукти (в частност на производствените икономически продукти) и които
формират индивидуалната продуктова икономическа полезност. Ако не е посочено друго, под индивидуални творчески производителски икономически
способности обикновено се подразбират индивидуалните продуктови творчески производителски икономически способности.
Тъй като индивидуалните творчески производителски икономически способности са способности да се създава индивидуалната икономическа полезност на благата, те се представят (се експлицират) като полезностни производителски икономически способности [индивидуални]. Индивидуалните творчески производителски икономически способности се опредметяват в индивидуалната икономическа полезност на благото, а последната става техен измерител (в индивидуални полезностни единици) в случаите когато те се интерпретират като индивидуални полезностни производителски икономически способности. В този процес действа законът за намаляващата пределна полезност на икономическата стойност в производството, според който всяка
следваща единица индивидуална стойност на произведения икономически
продукт е носител на все по-малка индивидуална икономическа полезност, тъй
като поради действието на закона за нарастващата пределна стойност на
икономическия продукт в рамките на един инвидиуален производствен икономически цикъл постоянната (при производителя) индивидуална икономическа
полезност на единица продукт се разпределя върху по-голям брой единици инвидидуална икономическа стойност на този продукт.
Според факторната икономическа обусловеност се разграничават индивидуални трудово-обусловени творчески производителски икономически
способности* (individual labourly-conditioned creative producer’s economic
abilities) – когато производствената икономическа система функционира само с трудови производствени икономически фактори, индивидуални физическо-обусловени творчески производителски икономически способности*
(individual physically-conditioned creative producer’s economic abilities) – когато
тя функционира само с физически производствени икономически фактори, и
индивидуални трудово-физическо-обусловени творчески производителски
икономически способности* (individual labourly-physically-conditioned creative
137
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------producer’s economic abilities) – когато тя функционира едновременно с трудови
и физически производствени икономически фактори. Когато не е посочено
друго, под индивидуални творчески производителски икономически способности обикновено се подразбират индивидуалните трудово-физическообусловени творчески производителски икономически способности. Според
факторната икономическа определеност се разграничават трудовоопределени творчески производителски икономически способности [индивидуални]* (indvidual labourly-determinate creative producer’s economic abilities)
– когато те са установени (определени) според характера и от позициите на
трудовия производствен икономически фактор, и физическо-определени
творчески производителски икономически способности [индивидуални]* (indvidual physically-determinate creative producer’s economic abilities) – когато те са
установени (определени) според характера и от позициите на физическия
производствен икономически фактор. Ако не е посочено друго, под индивидуални творчески производителски икономически способности обикновено се
подразбират индивидуалните трудово-определени творчески производителски
икономически способности.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
индивидуални творчески производителски икономически способности се конституират още и съответстващите на последните понятия за индивидуални
творчески производителски консуматорски способности* (individual
creative producer’s consumptionary abilities), индивидуални творчески производителски стопански способности* (individual creative producer’s
protoeconomic abilities), индивидуални творчески производителски пазарноикономически способности* (individual creative producer’s marketly-economic
abilities) и индивидуални творчески производителски фининсово-пазарноикономически способности* (individual creative producer’s financiallymarketly-economic abilities). Общо за всички тях е понятието за индивидуални
творчески производителски поддържащи способности* (individual creative
producer’s sustenance /sustaining/ abilities) (за индивидуални творчески производителски способности при поддържането).
ТВОРЧЕСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (individual product creative
producer’s economic abilities) (*) – способности на производствените икономически фактори (трудови и физически) на индивида производител като икономическа единица чрез функционирането си да полагат (да прилагат) инидиви138
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дуални икономически умения (individual economic skills /knacks/) и така да
създават полезните свойства на икономическия продукт, върху чиято основа се
формира индивидуалната полезност на икономическия продукт, и заедно с това са уплътнена (компресирана) потенциална производствена индивидуална
създаваща творческа икономическа активност (ndividual making creative
economic activity) (уплътнени индивидуални умения) на факторите, насочена
към създаването на продукти. Разновидност са на производителските икономически способности [индивидуални продуктови], както и на творческите
производителски икономически способности [индивидуални]. Тъй като индивидуалните продуктови творчески производителски икономически способности са способности да се създава индивидуалната икономическа полезност на
продуктите, те се представят (се експлицират) като полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови]. Индивидуалните продуктови творчески производителски икономически способности се
опредметяват в индивидуалната икономическа полезност на продукта, а последната става техен измерител (в индивидуални полезностни единици) в случаите когато те се интерпретират като индивидуални продуктови полезностни
производителски икономически способности. В този процес действа законът
за намаляващата пределна полезност на икономическата стойност в производството, според който всяка следваща единица индивидуална стойност на
произведения икономически продукт е носител на все по-малка индивидуална
икономическа полезност, тъй като поради действието на закона за нарастващата пределна стойност на икономическия продукт в рамките на един инвидиуален производствен икономически цикъл постоянната (при производителя)
индивидуална икономическа полезност на единица продукт се разпределя върху по-голям брой единици инвидидуална икономическа стойност на този продукт.
Според факторната икономическа обусловеност се разграничават индивидуални трудово-обусловени продуктови творчески производителски
икономически способности* (individual labourly-conditioned product creative
producer’s economic abilities) – когато производствената икономическа система функционира само с трудови производствени икономически фактори, индивидуални физическо-обусловени продуктови творчески производителски
икономически способности* (individual physically-conditioned product creative
producer’s economic abilities) – когато тя функционира само с физически производствени икономически фактори, и индивидуални трудово-физическообусловени продуктови творчески производителски икономически способ139
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ности* (individual labourly-physically-conditioned product creative producer’s
economic abilities) – когато тя функционира едновременно с трудови и физически производствени икономически фактори. Когато не е посочено друго, под
индивидуални продуктови творчески производителски икономически способности обикновено се подразбират индивидуалните трудово-физическообусловени продуктови творчески производителски икономически способности. Според факторната икономическа определеност се разграничават трудово-определени продуктови творчески производителски икономически способности [индивидуални]* (indvidual labourly-determinate product creative
producer’s economic abilities) – когато те са установени (определени) според
характера и от позициите на трудовия производствен икономически фактор, и
физическо-определени продуктови творчески производителски икономически способности [индивидуални]* (indvidual physically-determinate product
creative producer’s economic abilities) – когато те са установени (определени)
според характера и от позициите на физическия производствен икономически
фактор. Ако не е посочено друго, под индивидуални продуктови творчески
производителски икономически способности обикновено се подразбират индивидуалните трудово-определени продуктови творчески производителски
икономически способности.
Когато векторът на продуктовото икономическо производство се състои
от един елемент (от един вид продукт), са налице индивидуални еднопродуктови творчески производителски икономически способности (individual
one-product creative producer’s economic abilities); когато той се състои от два
елемента (от два вида продукти в двумерното пространство на икономическите продукти) – индивидуални двупродуктови творчески производителски
икономически способности (individual two-product creative producer’s
economic abilities); от три елемента (от три вида продукти в тримерното пространство) – индивидуални трипродуктови творчески производителски икономически способности (individual tri-product creative producer’s economic
abilities); от повече от три елемента (от повече три вида продукти в тримерното
пространство) – индивидуални многопродуктови творчески производителски икономически способности (individual muitiproduct creative producer’s economic abilities).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
индивидуални продуктови творчески производителски икономически способности се конституират още и съответстващите на последните понятия за индивидуални продуктови творчески производителски консуматорски способ140
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ности* (individual product creative producer’s consumptionary abilities), индивидуални продуктови творчески производителски стопански способности*
(individual product creative producer’s protoeconomic abilities), индивидуални
продуктови творчески производителски пазарно-икономически способности* (individual product creative producer’s marketly-economic abilities) и индивидуални продуктови творчески производителски фининсово-пазарноикономически способности* (individual product creative producer’s financiallymarketly-economic abilities). Общо за всички тях е понятието за индивидуални
продуктови творчески производителски поддържащи способности*
(individual product creative producer’s sustenance /sustaining/ abilities) (за индивидуални продуктови творчески производителски способности при поддържането).
ТВОРЧЕСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ПРОДУКТОВИ]* (product creative producer’s economic abilities) (*) –
способности на производствените икономически фактори (трудови и физически) на производителя като икономическа единица чрез функционирането си
да полагат (да прилагат) икономически умения (economic skills /knacks/) и така да създават полезните свойства на икономическия продукт, върху чиято основа се формира. полезността на икономическия продукт, и заедно с това са
уплътнена (компресирана) потенциална производствена създаваща творческа
икономическа активност (making creative economic activity) (уплътнени умения) на факторите, насочена към създаването на продукти. Разновидност са на
творческите производителските икономически способности. Тъй като продуктовите творчески производителски икономически способности са способности да се създава икономическата полезност на продуктите, те се представят
(се експлицират) като полезностни производителски икономически способности [продуктови]. Продуктовите творчески производителски икономически
способности се опредметяват в икономическата полезност на продукта, а последната става техен измерител (в полезностни единици) в случаите когато те
се интерпретират като продуктови полезностни производителски икономически способности. В този процес действа законът за намаляващата пределна
полезност на икономическата стойност в производството, според който всяка следваща единица стойност на произведения икономически продукт е носител на все по-малка икономическа полезност, тъй като поради действието на
закона за нарастващата пределна стойност на икономическия продукт в
рамките на един производствен икономически цикъл постоянната (при произ141
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------водителя) икономическа полезност на единица продукт се разпределя върху
по-голям брой единици икономическа стойност на този продукт.
Според факторната икономическа обусловеност се разграничават трудово-обусловени творчески производителски икономически способности*
(labourly-conditioned product creative producer’s economic abilities) – когато производствената икономическа система функционира само с трудови производствени икономически фактори, физическо-обусловени творчески производителски икономически способности* (physically-conditioned product
creative producer’s economic abilities) – когато тя функционира само с физически производствени икономически фактори, и трудово-физическо-обусловени
творчески производителски икономически способности* (labourlyphysically-conditioned product creative producer’s economic abilities) – когато тя
функционира едновременно с трудови и физически производствени икономически фактори. Когато не е посочено друго, под творчески производителски
икономически способности обикновено се подразбират трудово-физическообусловените творчески производителски икономически способности. Според
факторната икономическа определеност се разграничават трудовоопределени продуктови творчески производителски икономически способности* (labourly-determinate product creative producer’s economic abilities) – когато те са установени (определени) според характера и от позициите на трудовия производствен икономически фактор, и физическо-определени продуктови творчески производителски икономически способности* (physicallydeterminate product creative producer’s economic abilities) – когато те са установени (определени) според характера и от позициите на физическия производствен икономически фактор. Ако не е посочено друго, под продуктови творчески производителски икономически способности обикновено се подразбират
трудово-определените продуктови творчески производителски икономически
способности.
Когато векторът на продуктовото икономическо производство се състои
от един елемент (от един вид продукт), са налице еднопродуктови творчески
производителски икономически способности* (one-product creative producer’s economic abilities); когато той се състои от два елемента (от два вида
продукти в двумерното пространство на икономическите продукти) – двупродуктови творчески производителски икономически способности* (twoproduct creative producer’s economic abilities); от три елемента (от три вида продукти в тримерното пространство) – трипродуктови творчески производителски икономически способности* (tri-product creative producer’s economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------abilities); от повече от три елемента (от повече три вида продукти в тримерното
пространство) – многопродуктови творчески производителски икономически способности* (muitiproduct creative producer’s economic abilities). Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават
творчески производителски икономически способности [индивидуални продуктови], фирмени продуктови творчески производителски икономически
способности* (firm product creative producer’s economic abilities), обществени
продуктови творчески производителски икономически способности*
(social product creative producer’s economic abilities) и т.н. Ако не е посочено
друго, под продуктови творчески производителски икономически способности
обикновено се подразбират индивидуалните продуктовите творчески производителски икономически способности.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
продуктови творчески производителски икономически способности се конституират още и съответстващите на последните понятия за продуктови творчески производителски консуматорски способности* (product creative
producer’s consumptionary abilities), продуктови творчески производителски
стопански способности* (product creative producer’s protoeconomic abilities),
продуктови творчески производителски пазарно-икономически способности* (product creative producer’s marketly-economic abilities) и продуктови
творчески производителски фининсово-пазарно-икономически способности* (product creative producer’s financially-marketly-economic abilities). Общо за
всички тях е понятието за продуктови творчески производителски поддържащи способности* (product creative producer’s sustenance /sustaining/
abilities) (за продуктови творчески производителски способности при поддържането).
ТВОРЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД* (creative
production economic charge) – същото като текущ творчески производствен
икономически фактор.
ТВОРЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД (creative
production economic charge) (ки) – във:
творчески производствен икономически заряд (същото като текущ творчески производствен икономически фактор);
творчески трудов производствен икономически заряд (същото като текущ творчески трудов производствен икономически фактор);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------творчески физически производствен икономически заряд (същото като
текущ творчески физически производствен икономически фактор).
ТВОРЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]* (individual creative production economic product) – интерпретация на производствения икономически продукт [индивидуален] qp = q(I) като опредметеност qup = qup(I) на индивидуални икономически умения
(individual creative economic skills /knacks/), който (продукт) участвува в индивидуалното икономическо производство (като фаза на индивидуалното икономическо възпроизводство)] на индивида производител като възпроизводствена
икономическа единица и който (индивид) от своя страна се възпроизвежда като
трудов производствен икономически фактор. Изразява свойството на индивидуалния продукт да приема и да носи създавани при прилагането на производителските атрибути в индивидуалното производство и опредеметени в него
полезни свойства (резултат от приложени умения). Затова представлява продуктова творческа производствена икономическа опредметеност и служи
като идентификатор на творческите производителски икономически способности [индивидуални продуктови] от qup = qup(I) специфични единици и има
същото като тях означение.
Според възпроизводствената икономическа пълнота се разграничават (1)
индивидуален творчески необходим производствен икономически продукт* (individual creative indispensable production economic product) iqup =
iqup(I), (2) индивидуален творчески принаден производствен икономически
продукт* (individual creative surplus production economic product) squp = squp(I)
и (3) индивидуален творчески цялостен производствен икономически продукт* (individual creative entire production economic product) equp = equp(I). Когато не е посочено друго, под индивидуален творчески производствен икономически продукт обикновено се подразбира индивидуалният творчески цялостен производствен икономически продукт.
Според факторната икономическа обусловеност разновидности на индивидуалния творчески производствен икономически продукт са индивидуалният творчески трудово-обусловен производствен икономически продукт*
(individual creative labourly-conditional production economic product) qup(I)(L),
индивидуалният творчески физическо-обусловен производствен икономически продукт* (individual creative physically-conditional production economic
product) qup(I)(H) и индивидуалният творчески трудово-физическо обусло-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вен производствен икономически продукт* (individual creative labourlyphysically-conditional production economic product) qup(I)(LH).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
индивидуален творчески производствен икономически продукт qup(I) =
qup(I)(E) се конституират още и съответстващите на последния понятия за индивидуален творчески производствен консуматорски продукт* (individual
creative production consumptionary product) qup(I)(C), индивидуален творчески
производствен стопански продукт* (individual creative production
protoeconomic product) qup(I)(P), индивидуален творчески производствен пазарно-икономически продукт* (individual creative production marketlyeconomic product) qup(I)(M) и индивидуален творчески производствен финансово-пазарно-икономически продукт* (individual creative production
financially-marketly-economic product) qup(I)(N). Общо за всички тях е понятието за индивидуален творчески производствен поддържащ продукт*
(individual creative production sustenance /sustaining/ product) qup(I)(Z) (за индивидуален творчески производствен продукт при поддържането).
ТВОРЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (creative
production economic factor) (подразбиран като предметностен творчески
производствен икономически фактор) (*) – интерпретация на производствения икономически фактор xp като опредметеност xup на творческата ценност
на производствения икономически фактор W(xup) и като нейна факторна
предметна икономическа оценка, която ценност от своя страна е ценностна
икономическа оценка на творческото усърдие на производствения икотехномически фактор W (xup) [същото като творческо икотехномическо усърдие
(на производствения икотехномически фактор) и като факторно икотехномическо умение* (factor ecotechnomic skill /knack/), следователно творческият производствен икономически фактор е метаикономическа оценка на
това усърдие], и която ценност той разпредеметява в икономическото производство (като фаза на икономическото възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството
й на възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на икономическа полезност от производствения икономически фактор
при осъществяването на икономическа дейност (на икономическа активност),
при която се създава икономически продукт, притежаващ способността при
неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В
този смисъл представлява факторова полезностна производствена иконо145
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на полезностните и умелостните (които са и трансцентиталностни) производствени
икономически способности. Представлява една от формите на съществуване
на съзидателния производствен икономически фактор xwp. Той е и предметна
икономическа оценка на творческия производствен икотехномически фактор
(вж. творчески производствен икотехномически фактор и центитален икореномически диспозат).
Според ингредиентната икономическа акумулативност разновидности
на творческия производствен икономически фактор са интегралният творчески производствен икономически фактор xup(Y) и текущият творчески производствен икономически фактор xup(X). Според производствената икономическа факторност форми на неговото съществуване са творческият трудов
производствен икономически фактор lup и творческият физически производствен икономически фактор hup, зависимостта между които се основава
върху зависимостта между творческата ценност на трудовия производствен
икономически фактор W(lup) [респ. полезността на трудовия производствен
икономически фактор U(lp)] и творческата ценност на физическия производствен икономически фактор W(hup) [респ. полезнстта на физическия производствен икономически фактор U(hp)], а оттам – и върху зависимостта
между творческото усърдие на трудовия производствен икотехномически
фактор [същото като трудово икотехномическо умение (на трудовия производствен икотехномически фактор)] и творческото усърдие на физическия
производствен икотехномически фактор [същото като физическо икотехномическо умение (на физическия производствен икотехномически фактор)].
Творческият производствен икономически фактор се измерва двояко: (1) чрез
количеството xup негови предметностни единици (характерни за творческия
производствен икономически фактор) и (2) чрез количеството единици на
творческата ценност на производствения икономически фактор W(xup) (на
неговата полезност). Според факторната икономическа определеност се разграничават трудово-определен творчески производствен икономически
фактор* (labourly-determinate creative production economic factor) и физическо-определен творчески производствен икономически фактор* (physicallydeterminate creative production economic factor). Някои от разновидностите на
творческия производствен икономически фактор са показани във фиг. 1. Вж.
също производствени икономически фактори.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творчески трудов
произ. ик. фактор

Творчески физич.
произ. ик. фактор

Творчески
производствен
икономически
фактор

Трудовоопределен
творчески трудов производствен икономически фактор

Трудово-определен творчески физически
производствен
икономически
фактор

Трудовоопределен
творчески производствен икономически фактор

Физическоопределен
творчески трудов производствен икономически фактор

Физическо-определен творчески физически производствен икономически фактор

Физическоопределен
творчески производствен икономически фактор

Интегрален тру
дово-определен
творчески производствен икономически фактор

Текущ трудовоопределен
творчески производствен икономически фактор

Трудовоопределен
творчески производствен икономически фактор

Интегрален физическо-определен творчески производствен икономически фактор

Текущ физическо-определен творчески производствен икономически фактор

Физическоопределен
творчески производствен
икономически
фактор

Интегрален творчески производствен икон. фактор

Текущ творчески
производствен
икономич. фактор

Творчески
производствен
икономически
фактор

Фиг. 1. Разновидности на творческия производствен икономически фактор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творческият, творческият трудов и творческият физически производствен икономически фактор като факторно-инцентитален творческо-факторен икономически спeцифат
Творческият производствен икономически фактор xup (в характерни за
творческия фактор предметностни единици) [и представен от творческата
ценност на производствения икономически фактор W(xup)] има статута на
икономическо съдържание, а творческият трудов производствен икономически фактор lup (в характерни за творческия трудов фактор предметностни
единици) [и представен от творческата ценност на трудовия производствен
икономически фактор W(lup)] и творческият физически производствен
икономически фактор hup (в характерни за творческия физически фактор
предметностни единици) [и представен от творческата ценност на физическия производствен икономически фактор W(hup)] са негови взаимодействащи
си икономически форми, които са начини на съществуването му и са неотделими една от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на
продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на трудово и физическо усърдие е невъзможно). В това им качество творческият, творческият
трудов и творческият физически производствен икономически фактор образуват вид факторно-инцентитален творческо-факторен икономически специфат* (factorly-incentital creatively-factor economic specifate) (вж. икономически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина творчески производствен икономически фактор се трансформира (вж. икономическо преобразование) в двойка от творчески трудов производствен икономически фактор и творчески физически производствен икономически фактор, в които творческият фактор се е опредметил, и за които той е общ факторноспецифатен творчески производствен икономически фактор* (total factorly-specifatic creative production economic factor) (общ творчески фактор на
творческия трудов и творческия физически фактор в границите на икономическия специфат). Един и същ творчески производствен икономически фактор
може да се прояви в различни комбинации от творчески трудов и творчески
физически производствен икономически фактор. Затова при непроменена величина на общия творчески производствен фактор съществува заместване
между трудовия и физическия фактор, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез факторно-инцентиталната
крива на безразличието на творческия производствен икономически фак-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тор* (factorly-incentital indifference curve of the creative production economic
factor) ICxup-incf (фиг. 2). За целта се използва означението
xup f = xup(lup, hup)

за функцията на общия факторно-специфатен творчески производствен икономически фактор като функция на творческия трудов производствен икономически фактор lup и творческия физически производствен икономически
фактор hup. Освен това
mxupl =

∂xup(lup, hup) ∂xup f
=
∂lup
∂lup

е пределният факторно-специфатен творчески фактор на творческия
трудов производствен икономически фактор* (marginal factorly-specifatic
creative factor of the creative labour production economic factor), а
mxuph =

∂xup(lup, hup) ∂xup f
=
∂hup
∂hup

е пределният факторно-специфатен творчески фактор на творческия
физически производствен икономически фактор* (marginal factorlyspecifatic creative factor of the creative physical production economic factor).
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до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творчески физически производствен
икономически фактор
hup
ICxup-incf

0

lup
Творчески трудов производствен
икономически фактор

Фиг. 2. Факторно-инцентитална крива на безразличието на творческия производствен
икономически фактор

Трансформирането на творческия производствен икономически фактор в
творчески трудов и творчески физически производствен икономически фактор
се определя като инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на творческия производствен икономически фактор* (incentital factorlyspecificitical objectification of the creative production economic factor) [то е разновидност на специфичностното икономическо опредметяване*
(specificitical economic objectification), както и на икономическото опредметяване изобщо], в т.ч. трудово инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на творческия производствен икономически фактор* (labour
incentital factor-specificitical objectification of the creative production economic
factor) и физическо инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на творческия производствен икономически фактор* (physical
incentital factor-specificitical objectification of the creative production economic
factor). Обратният процес на трансформиране на творческия трудов и творческия физически производствен икономически фактор в творчески производствен икономически фактор, представен от функцията
xup f = xup(lup, hup)
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до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------е инцентитално факторно-специфичностно интензиониране на творческия трудов и творческия физически производствен икономически фактор*
(incentital factorly-specificitical intensioning of the creative labour and creative
physical production economic factor) [то е разновидност на специфичностното
икономическо интензиониране* (specificitical economic intensioning), както и
на икономическото интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия факторно-специфатен творчески производствен икономически фактор
xup f = xup(lup, hup)

не се променя с движението на точка по факторно-инцентиталната крива на
безразличието на творческия производствен икономически фактор ICxup-incf.
Затова уравнението на кривата ICxup-incf при дадено равнище на общия факторно-специфатен творчески производствен икономически фактор е
xup f = xup(lup, hup) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ факторно-специфатен творчески производствен икономически фактор
xup f = xup(lup, hup) = const.

С движението на точка по факторно-центиталната крива на безразличието на
творческия производствен икономически фактор ICxup-incf, която е низходяща (и
изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на творческия трудов и на творческия физически производствен икономически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че един и същ творчески производствен фактор може да съответства на различни комбинации на творчески
трудов и творчески физически производствен фактор обаче не означава, че при
тях се постига един и същ резултат (като икономически продукт например).
При произволна промяна на количествата на творческия трудов и творческия физически производствен икономически фактор (dlup, dhup) (т.е. при
движение на точка по факторно-инцентиталната крива на безразличието на
творческия производствен икономически фактор ICxup-incf) прирастът на функцията на общия факторно-специфатен творчески производствен икономически
фактор е нейният пълен диференциал
151

352

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dxup(lup, hup) =
= mxupl (lup, hup)dlup + mxuph (lup, hup)dhup
или, което е същото,
dxup(lup, hup) =
∂xup(lup, hup)
∂xup(lup, hup)
=
dlup +
dhup.
∂lup
∂hup

Когато измененията в количествата на творческия трудов и творческия
физически производствен икономически фактор се извършват в рамките на
дадена факторно-инцентитална крива на безразличието на творческия производствен икономически фактор, диференциалният прираст на функцията на
общия факторно-специфатен творчески производствен икономически фактор е
нулев. Това е така, защото противоположните изменения в творческия трудов
и в творческия физически производствен икономически фактор запазват непроменен техния общ факторно-специфатен творчески производствен икономически фактор:
dxup(lup, hup) =
= mxupl (lup, hup)dlup + mxuph (lup, hup)dhup = 0.

Посочената зависимост се определя като като творческо-факторноеквивалентно заместване на творческия трудов и творческия физически
производствен икономически фактор* (creatively-factorly-equivalent substitution of the creative labour and creative physical production economic factor). То е
творческо-факторно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването
тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални
прираста на приравнената към нула функция на общия факторно-специфатен
творчески производствен икономически фактор
mxupl (lup, hup )dlup и mxuph (lup, hup )dhup,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия факторно-специфатен
творчески производствен икономически фактор, по отношение на което се
конституира факторно-инцентителната специфатна крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на творческо-факторно-еквивалентно
заместване на творческия трудов и творческия физически производствен
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически фактор* (marginal rate of the creatively-factorly-equivalent
substitution of the creative labour and creative physical production economic factor)
MRXUPSlh =
−

mxupl (lup, hup)
dhup
=−
=
dlup
mxuph (lup, hup)

∂xup(lup, hup) ∂xup(lup, hup)
:
.
∂lup
∂hup

Тя е отрицателна величина


MRXUPS
<
0
lh





и е равна на отношението
dhup
dlup

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

mxupl (lup, hup)
mxuph (lup, hup)

между пределния факторно-специфатен творчески фактор на творческия трудов производствен икономически фактор и пределния факторно-специфатен
творчески фактор на творческия физически производствен икономически фактор. Пределната норма на творческо-факторно-еквивалентното заместване на
творческия трудов и творческия физически производствен икономически фактор MRXUPSlh показва към определена точка от факторно-инцентиталната
крива на безразличието на творческия производствен икономически фактор
ICxup-incf с колко единици трябва да се намали обемът на творческия физически
производствен икономически фактор, което да позволи да се увеличи обемът
на творческия трудов производствен икономически фактор с една единица,
така че техният общ факторно-специфатен творчески производствен икономически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при
което икономическата единица (например индивидът) намалява прилагания от
нея творчески физически производствен икономически фактор, като икономи153
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------саният от това творчески производствен икономически фактор използва да
разшири прилагания от нея творчески трудов производствен икономически
фактор.
Функцията на общия факторно-специфатен творчески производствен икономически фактор е
xup f = xup(lup, hup)

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


,
2
∂
lup
∂
hup
∂lup
 > 0.
H ( xup) lh =  2
2
∂ xup(lup, hup) ∂ xup(lup, hup) 
,


∂
hup
∂
lup
∂hup 2



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( xup ) lh елементи с
положителни значения
∂ 2 xup(lup, hup)
∂ 2 xup(lup, hup)
>
0
,
>0
∂lup 2
∂hup 2

показват, че пределният факторно-специфатен творчески фактор на творческия трудов производствен икономически фактор и пределният факторноспецифатен творчески фактор на творческия физически производствен икономически фактор се увеличават с нарастването на творческия трудов производствен икономически фактор и на творческия физически производствен
икономически фактор. Това е законът за нарастващия пределен факторноспецифатен творчески фактор на творческия трудов и творческия физически производствен икономически фактор* (law of the marginal factorspecifatic creative factor increasing of the creative labour and creative physical and
wotking economic factor). Законът за нарастващия пределен факторноспецифатен творчески фактор е друг израз на насищането при изчерпането
на дадения творчески производствен икономически фактор при нарастване
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до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на равнището на творческия трудов производствен икономически фактор и на
творческия физически производствен икономически фактор. Според този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на творческия трудов производствен икономически фактор или с нарастването на количеството на творческия физически производствен икономически фактор техният общ факторно-специфатен творчески производствен икономически фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им факторноспецифатни творчески фактори нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на творческия физически
производствен икономически фактор, всяка следваща единица прираст на
творческия трудов производствен икономически фактор изисква изчерпването
на все по-големи порции от общия факторно-специфатен творчески производствен икономически фактор, както и че при постоянно равнище на творческия трудов производствен икономически фактор, всяка следваща единица
прираст на творческия физически производствен икономически фактор също
изисква изчерпването на все по-големи порции от общия факторноспецифатен творчески производствен икономически фактор.
ТВОРЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (creative
production economic factor) (ки) – във:
интегрален творчески производствен икономически фактор;
интегрален творчески трудов производствен икономически фактор;
интегрален творчески физически производствен икономически фактор;
творчески производствен икономически фактор;
творчески трудов производствен икономически фактор;
творчески физически производствен икономически фактор;
текущ творчески производствен икономически фактор;
текущ творчески трудов производствен икономически фактор;
текущ творчески физически производствен икономически фактор.
ТВОРЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД*
(creative production ecorenomic charge) – същото като текущ творчески производствен икореномически фактор.
ТВОРЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД (creative
production ecorenomic charge) (ки) – във:
творчески производствен икореномически заряд (същото като текущ
творчески производствен икореномически фактор);
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------творчески трудов производствен икореномически заряд (същото като текущ творчески трудов производствен икореномически фактор);
творчески физически производствен икореномически заряд (същото като
текущ творчески физически производствен икореномически фактор).
ТВОРЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР*
(creative production ecorenomic factor) (подразбиран като предметностен
творчески производствен икореномически фактор) (*) – общо понятие за
творчески производствен икономически фактор и творчески производствен
икотехномически фактор, които са негови разновидности; интерпретация на
производствения икореномически фактор xp като опредметеност xup на
творческата ценностност на производствения икореномически фактор
W (xup) и като негова факторна предметна икореномическа оценка и която
ценностност той разпредеметява в икореномическато производство (като фаза
на икореномическато възпроизводство) при дадена общностна икореномическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икореномическа единица; субективно-отразен от общностната
икономическа единица (в т.ч. и от индивида) обективно-необходим творчески производствен икореномически фактор, който е и общностнонеобходим творчески производствен икореномически фактор; абсолютно
равнище на отдаване на икореномическа полезностност от производствения
икореномически фактор при осъществяването на творческа икореномическа
дейност (на творческа икореномическа активност), при която се създава
икореномически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да
удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл представлява факторова полезностностна производствена икореномическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на полезностностните
(които са и трансцентиталностни) производствени икореномически способности. Представлява една от формите на съществуване на съзидателния производствен икореномически фактор xwp (вж. творчески производствен икореномически фактор и центитален икореномически диспозат).
Специфично за определеността на творческия производствен икореномически фактор xup е, че двете му разновидности в лицето на творческия производствен икономически фактор xup и творческия производствен икотехномически фактор xup се намират във взаимозависимост помежду си. Те са вид
центитални икореномичностни диспозанти (вж. центитален икореномичес156
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки диспозат), които като двойка образуват вид факторен икореномически
диспозат* (factor ecorenomic disposate) (в икореномическото производство)
[последният е разновидност на предметния икореномически диспозат*
(objective ecorenomic disposate) (също)]. В границите на факторния икореномически диспозат творческият производствен икономически фактор (изпълняващ
ролята на икореномическо явление) е предметна икономическа оценка*
(objective economic estimatе) на творческия производствен икотехномически
фактор (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от
оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
xup = E xup (xup)
(вж. икономическа оценка), където Exup е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), xup = txup е
общата икономическа оценка на творческия производствен икотехномически фактор (total economic estimatе of the creative production ecotechnomic
factor),
xup
xup

axup =

е средната икономическа оценка на творческия производствен икотехnномически фактор (average economic estimatе of the creative production
ecotechnomic factor) и
mxup =

dxup
dxup

е пределната икономическа оценка на творческия производствен икотехnномически фактор (marginal economic estimatе of the creative production
ecotechnomic factor). Взаимните въздействия и взаимообусловеността между
творческия икономически и творческия икотехномически производствен фактор образуват вид икореномическа област (вж. икореномика), която едновременно принадлежи на граничната икономика, в частност на икотехномическата гранична икономика (вж. икономика), и на граничната икотехномика, в частност на икономическата гранична икотехномика (вж. икономика и икотехномика).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа акумулативност разновидности
на творческия производствен икореномически фактор са интегралният творчески производствен икореномически фактор xup(Y ) и текущият творчески
производствен икореномически фактор xup(X) . Според производствената
икономическа факторност форми на неговото съществуване са творческият
трудов производствен икореномически фактор lup и творческият физически
производствен икореномически фактор hup , зависимостта между които се
основава върху зависимостта между творческата ценностност на трудовия
производствен икореномически фактор W (lup) [респ. полезностността на
трудовия производствен икореномически фактор U (lp ) ; същото като трудова
икореномическа полезностност (на трудовия производствен икореномически
фактор)] и творческата ценностност на физическия производствен икореномически фактор W (hup) [респ. полезностността на физическия производствен икореномически фактор U (hp) ; същото като физическа икореномическа полезностност (на физическия производствен икореномически фактор)]. Творческият производствен икореномически фактор се измерва двояко:
(1) чрез количеството xup негови предметностни единици (характерни за
творческия производствен икореномически фактор) и (2) чрез количеството
единици на творческата ценностност на производствения икореномически
фактор W (xup) (на неговото полезностност). Според факторната икономическа определеност се разграничават трудово-определен творчески производствен икореномически фактор* (labourly-determinate creative production
ecorenomic factor) и физическо-определен творчески производствен икореномически фактор* (physically-determinate creative production ecorenomic
factor). Някои от разновидностите на творческия производствен икореномически фактор са показани във фиг. 1. Вж. също производствени икономически
фактори.
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творчески трудов
производ. икореномически фактор

Творчески физически производ.
икореном. фактор

Творчески
производствен
икореномически фактор

Трудовоопределен
творчески трудов производствен икореномически фактор

Трудово-определен творчески физически
производствен
икореномически фактор

Трудовоопределен
творчески производствен
икореномически фактор

Физическоопределен
творчески трудов производствен икореномически фактор

Физическо-определен творчески физически производствен икореномически фактор

Физическоопределен
творчески производствен
икореномически фактор

Интегрален тру
дово-определен
творчески производствен
икореномически фактор

Текущ трудовоопределен
творчески производствен
икореномически фактор

Трудовоопределен
творчески производствен
икореномически фактор

Интегрален физическо-определен творчески производствен икореномически фактор

Текущ физическо-определен творчески производствен икореномически фактор

Физическоопределен
творчески производствен
икореномически фактор

Интегрален творчески производ.
икорен. фактор

Текущ творчески
производ. Икореномич. фактор

Творчески
производствен
икореномически фактор

Фиг. 1. Разновидности на творческия производствен икореномически фактор
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творческият, творческият трудов и творческият физически производствен икореномически фактор като факторно-инцентитален творческо-факторен икореномически спeцифат
Творческият производствен икореномически фактор xup (в характерни за творческия фактор предметностни единици) [и представен от творческата ценностност на производствения икореномически фактор W (xup) ] има
статута на икореномическа съдържание, а творческият трудов производствен икореномически фактор lup (в характерни за творческия трудов фактор
предметностни единици) [и представен от творческата ценностност на трудовия производствен икореномически фактор W (lup) ] и творческият физически производствен икореномически фактор hup (в характерни за творческия физически актор предметностни единици) [и представен от творческата ценностност на физическия производствен икореномически фактор
W (hup) ] са негови взаимодействащи си икореномически форми, които са начини на съществуването му и са неотделими една от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на трудова и физическа ценностност е невъзможно).
В това им качество творческият, творческият трудов и творческият физически
производствен икореномически фактор образуват вид факторноинцентитален творческо-факторен икореномически специфат* (factorlyincentital creatively-factor ecorenomic specifate) (вж. икореномически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина творчески производствен икореномически фактор се трансформира (вж. икореномическа преобразование) в двойка от творчески трудов производствен икореномически фактор и творчески физически производствен икореномически
фактор, в които творческият икореномически фактор се е опредметил, за които
той е общ факторно-специфатен творчески производствен икореномически фактор* (total factorly-specifatic creative production ecorenomic factor)
txup f = xup f (общ творчески фактор на творческия трудов и творческия физически икореномически фактор в границите на икореномическия специфат).
Един и същ творчески производствен икореномически фактор може да се прояви в различни комбинации от творчески трудов и творчески физически производствен икореномически фактор. Затова при непроменена величина на общия творчески производствен икореномически фактор съществува заместване
между трудовия и физическия икореномически фактор, като техните измене160
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ния са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез факторноинцентиталната крива на безразличието на творческия производствен
икореномически фактор* (factorly-incentital indifference curve of the creative
production ecorenomic factor) IC xup -incf (фиг. 2). За целта се използва означението
xup f = xup (lup, hup )

за функцията на общия факторно-специфатен творчески производствен икореномически фактор като функция на творческия трудов производствен икореномически фактор lup и творческия физически производствен икореномически фактор hup . Освен това
mxupl =

∂ xup(lup, hup)

=

∂lup

∂ xup f
∂lup

е пределният факторно-специфатен творчески фактор на творческия
трудов производствен икореномически фактор* (marginal factorly-specifatic
creative factor of the creative labour production ecorenomic factor), а
mxuph =

∂ xup(lup, hup)
∂ hup

=

∂ xup f
∂ hup

е пределният факторно-специфатен творчески фактор на творческия
физически производствен икореномически фактор* (marginal factorlyspecifatic creative factor of the creative physical production ecorenomic factor).
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творчески физически производствен
икореномически фактор

hup
IC xup -incf

lup

0

Творчески трудов производствен
икореномически фактор
Фиг. 2. Факторно-инцентитална крива на безразличието на творческия производствен
икореномически фактор

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

не се променя с движението на точка по факторно-инцентиталната крива на
безразличието на творческия производствен икореномически фактор IC xup -incf .
Затова уравнението на кривата IC xup -incf при дадено равнище на общия факторно-специфатен творчески производствен икореномически фактор е
xup f = xup (lup, hup ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ факторно-специфатен творчески производствен икореномически фактор
xup f = xup (lup, hup ) = const.

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

или, което е същото,
d xup(lup, hup) =
=

∂ xup(lup, hup)
∂lup

d lup +

∂ xup(lup, hup)
∂ hup

d hup.

Когато измененията в количествата на творческия трудов и творческия
физически производствен икореномически фактор се извършват в рамките на
дадена факторно-инцентитална крива на безразличието на творческия производствен икореномически фактор, диференциалният прираст на функцията на
общия факторно-специфатен творчески производствен икореномически фактор е нулев. Това е така, защото противоположните изменения в творческия
трудов и в творческия физически производствен икореномически фактор запазват непроменен техния общ факторно-специфатен творчески производствен
икореномически фактор:
d xup(lup, hup) =
= mxupl (lup, hup)d lup + mxuph (lup, hup)d hup = 0.

Посочената зависимост се определя като като творческо-факторноеквивалентно заместване на творческия трудов и творческия физически
производствен икореномически фактор* (creatively-factorly-equivalent
substitution of the creative labour and creative physical production ecorenomic
factor). То е творческо-факторно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на
заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата
диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия факторно-специфатен творчески производствен икореномически фактор
mxupl (lup, hup)d lup и mxuph (lup, hup)d hup,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------От горното уравнение за нулевия прираст на общия факторно-специфатен
творчески производствен икореномически фактор, по отношение на което се
конституира факторно-инцентителната специфатна крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на творческо-факторно-еквивалентно
заместване на творческия трудов и творческия физически производствен
икореномически фактор* (marginal rate of the creatively-factorly-equivalent
substitution of the creative labour and creative physical production ecorenomic factor)
MRXUPSlh =
−

d hup

=−

d lup

mxupl (lup, hup)

=

mxuph (lup, hup)

∂ xup(lup, hup) ∂ xup(lup, hup)
:
.
∂lup
∂ hup

Тя е отрицателна величина


MRXUPS
<
0
lh





и е равна на отношението
d hup
d lup

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

mxupl (lup, hup)
mxuph (lup, hup)

между пределния факторно-специфатен творчески фактор на творческия трудов производствен икореномически фактор и пределния факторно-специфатен
творчески фактор на творческия физически производствен икореномически
фактор. Пределната норма на творческо-факторно-еквивалентното заместване
на творческия трудов и творческия физически производствен икореномически
фактор MRXUPSlh показва към определена точка от факторноинцентиталната крива на безразличието на творческия производствен икоре165
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически фактор IC xup -incf с колко единици трябва да се намали обемът на
творческия физически производствен икореномически фактор, което да позволи да се увеличи обемът на творческия трудов производствен икореномически
фактор с една единица, така че техният общ факторно-специфатен творчески
производствен икореномически фактор да остане постоянна величина. Това
заместване е положение, при което икономическата единица (например индивидът) намалява прилагания от нея творчески физически производствен икореномически фактор, като икономисаният от това творчески производствен
икореномически фактор използва да разшири прилагания от нея творчески
трудов производствен икореномически фактор.
Функцията на общия факторно-специфатен творчески производствен икореномически фактор е
xup f = xup (lup, hup ).

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


,
2


∂
lup
∂
hup
∂lup
H ( xup) lh =  2
 > 0.
2
∂
xup
(
lup
,
hup
)
∂
xup
(
lup
,
hup
)


,
 ∂ hup ∂lup

2
∂ hup



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( xup) lh елементи с
положителни значения
∂ 2 xup(lup, hup)
∂lup

2

> 0,

∂ 2 xup(lup, hup)
∂ hup

2

>0

показват, че пределният факторно-специфатен творчески фактор на творческия трудов производствен икореномически фактор и пределният факторноспецифатен творчески фактор на творческия физически производствен икоре166
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически фактор се увеличават с нарастването на творческия трудов производствен икореномически фактор и на творческия физически производствен
икореномически фактор. Това е законът за нарастващия пределен факторно-специфатен творчески фактор на творческия трудов и творческия физически производствен икореномически фактор* (law of the marginal factorspecifatic creative factor increasing of the creative labour and creative physical and
wotking ecorenomic factor). Законът за нарастващия пределен факторноспецифатен творчески фактор е друг израз на насищането при изчерпането
на дадения творчески производствен икореномически фактор при нарастване на равнището на творческия трудов производствен икореномически фактор и на творческия физически производствен икореномически фактор. Според този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството
на творческия трудов производствен икореномически фактор или с нарастването на количеството на творческия физически производствен икореномически фактор техният общ факторно-специфатен творчески производствен икореномически фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните
им факторно-специфатни творчески фактори нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на творческия
физически производствен икореномически фактор, всяка следваща единица
прираст на творческия трудов производствен икореномически фактор изисква
изчерпването на все по-големи порции от общия факторно-специфатен творчески производствен икореномически фактор, както и че при постоянно равнище на творческия трудов производствен икореномически фактор, всяка
следваща единица прираст на творческия физически производствен икореномически фактор също изисква изчерпването на все по-големи порции от общия
факторно-специфатен творчески производствен икореномически фактор.
ТВОРЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (creative production ecorenomic factor) (ки) – във:
интегрален творчески производствен икореномически фактор;
интегрален творчески трудов производствен икореномически фактор;
интегрален творчески физически производствен икореномически фактор;
творчески производствен икореномически фактор;
творчески трудов производствен икореномически фактор;
творчески физически производствен икореномически фактор;
текущ творчески производствен икореномически фактор;
текущ творчески трудов производствен икореномически фактор;
167

368

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------текущ творчески физически производствен икореномически фактор.
ТВОРЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД*
(creative production ecotechnomic charge) – същото като текущ творчески производствен икотехномически фактор.
ТВОРЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД (creative production ecotechnomic charge) (ки) – във:
творчески производствен икотехномически заряд (същото като текущ
творчески производствен икотехномически фактор);
творчески трудов производствен икотехномически заряд (същото като
текущ творчески трудов производствен икотехномически фактор);
творчески физически производствен икотехномически заряд (същото като
текущ творчески физически производствен икотехномически фактор).
ТВОРЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР*
(creative production ecotechnomic factor) (подразбиран като предметностен
творчески производствен икотехномически фактор) (*) – интерпретация на
производствения икотехномически фактор xp като опредметеност xup на
творческото усърдие на производствения икотехномически фактор W (xup) и
като негова факторна предметна икотехномическа оценка и което усърдие той
разпредеметява в икотехномическото производство (като фаза на икотехномическото възпроизводство) при дадена общностна икотехномическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икотехномическа единица; абсолютно равнище на отдаване на икотехномическо умение от производствения икотехномически фактор при осъществяването на икотехномическа дейност (на икотехномическа активност),
при която се създава икотехномически продукт, притежаващ способността
при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности.
В този смисъл представлява факторова умелостна производствена икотехномическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на умелостните (които са и трансцентиталностни) производствени икотехномически
способности. Представлява една от формите на съществуване на съзидателния
производствен икотехномически фактор xwp (вж. творчески производствен
икотехномически фактор и центитален икореномически диспозат).
Според ингредиентната икономическа акумулативност разновидности
на творческия производствен икотехномически фактор са интегралният твор168
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески производствен икотехномически фактор xup(Y ) и текущият творчески производствен икотехномически фактор xup(X ) . Според производствената икономическа факторност форми на неговото съществуване са творческият трудов производствен икотехномически фактор lup и творческият физически производствен икотехномически фактор hup , зависимостта между
които се основава върху зависимостта между творческото усърдие на трудовия производствен икотехномически фактор W (lup) [респ. умението на трудовия производствен икотехномически фактор U (lp ) ; същото като трудово
икотехномическо умение (на трудовия производствен икотехномически фактор)] и творческото усърдие на физическия производствен икотехномически
фактор W (hup) [респ. умението на физическия производствен икотехномически фактор U (hp) ; същото като физическо икотехномическо умение (на физическия производствен икотехномически фактор)]. Творческият производствен икотехномически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството xup
негови предметностни единици (характерни за творческия производствен икотехномически фактор) и (2) чрез количеството единици на творческото усърдие на производствения икотехномически фактор W (xup) (на неговото умение). Според факторната икономическа определеност се разграничават трудово-определен творчески производствен икотехномически фактор*
(labourly-determinate creative production ecotechnomic factor) и физическоопределен творчески производствен икотехномически фактор* (physicallydeterminate creative production ecotechnomic factor). Някои от разновидностите
на творческия производствен икотехномически фактор са показани във фиг. 1.
Вж. също производствени икономически фактори.
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творчески трудов
производствен икотехн. фактор

Творчески физически производ.
икотехн. фактор

Творчески
производствен
икотехномически фактор

Трудовоопределен
творчески трудов производствен икотехномически фактор

Трудово-определен творчески физически
производствен
икотехномически фактор

Трудовоопределен
творчески производствен икотухномически
фактор

Физическоопределен
творчески трудов производствен икотехномически фактор

Физическо-определен творчески физически производствен икотехномически фактор

Физическоопределен
творчески производствен икотехномически
фактор

Интегрален тру
дово-определен
творчески производствен икотехномически
фактор

Текущ трудовоопределен
творчески производствен икотехномически
фактор

Трудовоопределен
творчески производствен икотехномически
фактор

Интегрален физическо-определен творчески производствен икотехномически фактор

Текущ физическо-определен творчески производствен икотехномически фактор

Физическоопределен
творчески производствен икотехномически
фактор

Интегрален творчески производ.
икотехн. фактор

Текущ творчески
производ. икотехномич. фактор

Творчески
производствен
икотехномически фактор

Фиг. 1. Разновидности на творческия производствен икотехномически фактор
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творческият, творческият трудов и творческият физически производствен икотехномически фактор като факторно-инцентитален
творческо-факторен икотехномически спeцифат
Творческият производствен икотехномически фактор xup (в характерни за творческия фактор предметностни единици) [и представен от творческото усърдие на производствения икотехномически фактор W (xup) ] има
статута на икотехномическо съдържание, а творческият трудов производствен икотехномически фактор lup (в характерни за творческия трудов фактор предметностни единици) [и представен от творческото усърдие на трудовия производствен икотехномически фактор W (lup) ] и творческият физически производствен икотехномически фактор hup (в характерни за творческия физически фактор предметностни единици) [и представен от творческото усърдие на физическия производствен икотехномически фактор
W (hup) ] са негови взаимодействащи си икотехномически форми, които са начини на съществуването му и са неотделими една от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на трудово и физическо усърдие е невъзможно). В
това им качество творческият, творческият трудов и творческият физически
производствен икотехномически фактор образуват вид факторноинцентитален
творческо-факторен
икотехномически
специфат*
(factorly-incentital creatively-factor ecotechnomic specifate) (вж. икотехномически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина творчески производствен икотехномически фактор се трансформира (вж. икотехномическо преобразование) в двойка от творчески трудов производствен икотехномически фактор и творчески физически производствен икотехномически
фактор, в които творческият фактор се е опредметил, и за които той е общ
факторно-специфатен творчески производствен икотехномически фактор* (total factorly-specifatic creative production ecotechnomic factor) (общ творчески фактор на творческия трудов и творческия физически фактор в границите на икотехномическия специфат). Един и същ творчески производствен икотехномически фактор може да се прояви в различни комбинации от творчески
трудов и творчески физически производствен икотехномически фактор. Затова
при непроменена величина на общия творчески производствен фактор съществува заместване между трудовия и физическия фактор, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез факторно171
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------инцентиталната крива на безразличието на творческия производствен
икотехномически фактор* (factorly-incentital indifference curve of the creative
production ecotechnomic factor) IC xup -incf (фиг. 2). За целта се използва
означението
xup f = xup(lup, hup)

за функцията на общия факторно-специфатен творчески производствен икотехномически фактор като функция на творческия трудов производствен икотехномически фактор lup и творческия физически производствен икотехномически фактор hup . Освен това
mxupl =

∂ xup(lup, hup) ∂ xup f
=
∂lup
∂lup

е пределният факторно-специфатен творчески фактор на творческия
трудов производствен икотехномически фактор* (marginal factorlyspecifatic creative factor of the creative labour production ecotechnomic factor), а
mxuph =

∂ xup(lup, hup) ∂ xup f
=
∂ hup
∂ hup

е пределният факторно-специфатен творчески фактор на творческия
физически производствен икотехномически фактор* (marginal factorlyspecifatic creative factor of the creative physical production ecotechnomic factor).
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творчески физически производствен
икотехномически фактор

hup
IC xup -incf

lup

0

Творчески трудов производствен
икотехномически фактор
Фиг. 2. Факторно-инцентитална крива на безразличието на творческия производствен
икотехномически фактор

Трансформирането на творческия производствен икотехномически фактор
в творчески трудов и творчески физически производствен икотехномически
фактор се определя като инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на творческия производствен икотехномически фактор*
(incentital factorly-specificitical objectification of the creative production
ecotechnomic factor) [то е разновидност на специфичностното икотехномическо опредметяване* (specificitical ecotechnomic objectification), както и на
икотехномическото опредметяване изобщо], в т.ч. трудово инцентитално
факторно-специфичностно опредметяване на творческия производствен
икотехномически фактор* (labour incentital factor-specificitical objectification
of the creative production ecotechnomic factor) и физическо инцентитално
факторно-специфичностно опредметяване на творческия производствен
икотехномически фактор* (physical incentital factor-specificitical objectification of the creative production ecotechnomic factor). Обратният процес на
трансформиране на творческия трудов и творческия физически производствен
икотехномически фактор в творчески производствен икотехномически фактор,
представен от функцията
xup f = xup(lup, hup)
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------е инцентитално факторно-специфичностно интензиониране на творческия трудов и творческия физически производствен икотехномически
фактор* (incentital factorly-specificitical intensioning of the creative labour and
creative physical production ecotechnomic factor) [то е разновидност на специфичностното икотехномическо интензиониране* (specificitical ecotechnomic intensioning), както и на икотехномическото интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия факторно-специфатен творчески производствен икотехномически фактор
xup f = xup(lup, hup)

не се променя с движението на точка по факторно-инцентиталната крива на
безразличието на творческия производствен икотехномически фактор
IC xup -incf . Затова уравнението на кривата IC xup -incf при дадено равнище на общия факторно-специфатен творчески производствен икотехномически фактор
е
xup f = xup(lup, hup) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ факторно-специфатен творчески производствен икотехномически фактор
xup f = xup(lup, hup) = const.

С движението на точка по факторно-центиталната крива на безразличието на
творческия производствен икотехномически фактор IC xup -incf , която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата
на творческия трудов и на творческия физически производствен икотехномически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на
едното замества намаляването на другото. Положението, че един и същ творчески производствен фактор може да съответства на различни комбинации на
творчески трудов и творчески физически производствен фактор обаче не означава, че при тях се постига един и същ резултат (като икотехномически продукт например).
При произволна промяна на количествата на творческия трудов и творческия физически производствен икотехномически фактор (d lup, d hup) (т.е.
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------при движение на точка по факторно-инцентиталната крива на безразличието
на творческия производствен икотехномически фактор IC xup -incf ) прирастът на
функцията на общия факторно-специфатен творчески производствен икотехномически фактор е нейният пълен диференциал
d xup(lup, hup) =
= mxupl (lup, hup)d lup + mxuph (lup, hup)d hup

или, което е същото,
d xup(lup, hup) =
=

∂ xup(lup, hup)
∂ xup(lup, hup)
d lup +
d hup.
∂lup
∂ hup

Когато измененията в количествата на творческия трудов и творческия
физически производствен икотехномически фактор се извършват в рамките на
дадена факторно-инцентитална крива на безразличието на творческия производствен икотехномически фактор, диференциалният прираст на функцията на
общия факторно-специфатен творчески производствен икотехномически фактор е нулев. Това е така, защото противоположните изменения в творческия
трудов и в творческия физически производствен икотехномически фактор запазват непроменен техния общ факторно-специфатен творчески производствен
икотехномически фактор:
d xup(lup, hup) =
= mxupl (lup, hup)d lup + mxuph (lup, hup)d hup = 0.

Посочената зависимост се определя като като творческо-факторноеквивалентно заместване на творческия трудов и творческия физически
производствен икотехномически фактор* (creatively-factorly-equivalent
substitution of the creative labour and creative physical production ecotechnomic
factor). То е творческо-факторно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на
заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата
диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия факторно-специфатен творчески производствен икотехномически фактор
mxupl (lup, hup)d lup и mxuph (lup, hup)d hup,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------От горното уравнение за нулевия прираст на общия факторно-специфатен
творчески производствен икотехномически фактор, по отношение на което се
конституира факторно-инцентителната специфатна крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на творческо-факторно-еквивалентно
заместване на творческия трудов и творческия физически производствен
икотехномически фактор* (marginal rate of the creatively-factorly-equivalent
substitution of the creative labour and creative physical production ecotechnomic
factor)
MRXUPSlh =
−

mxupl (lup, hup)
d hup
=−
=
d lup
mxuph (lup, hup)

∂ xup(lup, hup) ∂ xup(lup, hup)
:
.
∂lup
∂ hup

Тя е отрицателна величина


MRXUPS
<
0
lh





и е равна на отношението
d hup
d lup

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

mxupl (lup, hup)
mxuph (lup, hup)

между пределния факторно-специфатен творчески фактор на творческия трудов производствен икотехномически фактор и пределния факторноспецифатен творчески фактор на творческия физически производствен икотехномически фактор. Пределната норма на творческо-факторноеквивалентното заместване на творческия трудов и творческия физически
производствен икотехномически фактор MRXUPSlh показва към определена
точка от факторно-инцентиталната крива на безразличието на творческия производствен икотехномически фактор IC xup -incf с колко единици трябва да се
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------намали обемът на творческия физически производствен икотехномически фактор, което да позволи да се увеличи обемът на творческия трудов производствен икотехномически фактор с една единица, така че техният общ факторноспецифатен творчески производствен икотехномически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което икономическата
единица (например индивидът) намалява прилагания от нея творчески физически производствен икотехномически фактор, като икономисаният от това
творчески производствен икотехномически фактор използва да разшири прилагания от нея творчески трудов производствен икотехномически фактор.
Функцията на общия факторно-специфатен творчески производствен икотехномически фактор е
xup f = xup(lup, hup).

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


,
2
∂
lup
∂
hup


∂lup
> 0.
H ( xup) lh =  2
2
∂ xup(lup, hup) ∂ xup(lup, hup) 


,
2
 ∂ hup ∂lup

∂
hup



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( xup ) lh елементи с
положителни значения
∂ 2 xup(lup, hup)
∂lup

2

> 0,

∂ 2 xup(lup, hup)
∂ hup

2

>0

показват, че пределният факторно-специфатен творчески фактор на творческия трудов производствен икотехномически фактор и пределният факторноспецифатен творчески фактор на творческия физически производствен икотехномически фактор се увеличават с нарастването на творческия трудов производствен икотехномически фактор и на творческия физически производст177
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------вен икотехномически фактор. Това е законът за нарастващия пределен
факторно-специфатен творчески фактор на творческия трудов и творческия физически производствен икотехномически фактор* (law of the
marginal factor-specifatic creative factor increasing of the creative labour and
creative physical and wotking ecotechnomic factor). Законът за нарастващия пределен факторно-специфатен творчески фактор е друг израз на насищането
при изчерпането на дадения творчески производствен икотехномически
фактор при нарастване на равнището на творческия трудов производствен
икотехномически фактор и на творческия физически производствен икотехномически фактор. Според този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на творческия трудов производствен икотехномически
фактор или с нарастването на количеството на творческия физически производствен икотехномически фактор техният общ факторно-специфатен творчески производствен икотехномически фактор се увеличава, но с ускоряващи
се темпове, т.е. пределните им факторно-специфатни творчески фактори нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на творческия физически производствен икотехномически фактор, всяка следваща единица прираст на творческия трудов производствен
икотехномически фактор изисква изчерпването на все по-големи порции от
общия факторно-специфатен творчески производствен икотехномически фактор, както и че при постоянно равнище на творческия трудов производствен
икотехномически фактор, всяка следваща единица прираст на творческия физически производствен икотехномически фактор също изисква изчерпването
на все по-големи порции от общия факторно-специфатен творчески производствен икотехномически фактор.
ТВОРЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР
(creative production ecotechnomic factor) (ки) – във:
интегрален творчески производствен икотехномически фактор;
интегрален творчески трудов производствен икотехномически фактор;
интегрален творчески физически производствен икотехномически фактор;
творчески трудов производствен икотехномически фактор;
творчески физически производствен икотехномически фактор;
текущ творчески производствен икотехномически фактор;
текущ творчески трудов производствен икотехномически фактор;
текущ творчески физически производствен икотехномически фактор.
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТВОРЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС*
(creative transcentital economic interest) – същото като творческа трансцентитална икономическа обтизначимост и творчески икономически обтитрансцентит.
ТВОРЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (creative transcentital ecotechnomic obticontribution) (без разширената
икономическа ингредиентност), творчески икотехномически обтитрансцентит, творческа трансцентитална икотехномическа заделеност, творческа трансцентитална икотехномическа зададеност, (*) – творчески трансцентитален икотехномически ингредиент, който на същностно равнище и
като обективна проекция количествено определя като обективна даденост
приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й
на творчески икотехномически субект [на обективностен творчески икотехномически субект* (objectivitical creative ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство)
(вж. икотехномика); една от разновидностите на трансцентиталния икотехномически обтипринос (вж.), една от формите на съзидателния трансцентитален икотехномически обтипринос, една от разновидностите на изпълнителния трансцентитален икотехномически обтипринос и един от конкретните
изрази на икотехномическото творчество* (economic creation), последното
като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената
икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческият трансцентитален икотехномически обтипринос е икотворчески техномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана обективностна творческа оценка или още е обективно отражение на обективнонеобходимата обективностна творческа оценка, т.е. е обективнообективностна творческа икотехномическа оценка* (objectivelyobjectivitical creative ecotechnomic appraisement), което е същото като обектностна творческа икотехномическа оценка* (objectiveneous creative
ecotechnomic appraisement). Творческият трансцентитален икотехномически
обтипринос е форма на съществуване на творческата трансцентитална
обтиикотехномическа енергия* (creative transcentital obtiecotechnomic energy)
(вж. обтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената творческа трансцентитална обтиикотехномическа активност*
(creative transcentital obtiecotechnomic activity) (вж. обтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена творческа трансцентитална обтиико179
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------техномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа
трансцентитална обтиикотехномическа потенциалност* (creative
transcentital obtiecotechnomic potentiality) (вж. обтиикотехномическа
потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на творческото трансцентитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на творческия икотехномически
обтипринос (наред със творческия уницентитален икотехномически обтипринос, творческия центитален икотехномически обтипринос и творческия
инцентитален икотехномическа обтипринос) (вж. фиг. 1). Ако не е посочено
друго, под творчески икотехномически обтипринос обикновено се подразбира
творческият трансцентитален икотехномически обтипринос.
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Творчески трансцентитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на творческото трансцентитално
икореномическо участие (ТЧ – творчески; 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 творческият трансцентитален икотехномически обтипринос са:
творчески възпроизводствен трансцентитален икотехномически обтипринос* (creative reproductional transcentital ecotechnomic obticontribution),
творчески производствен трансцентитален икотехномически обтипринос* (creative production transcentital ecotechnomic obticontribution), творчески
разменен трансцентитален икотехномически обтипринос* (creative
exchange transcentital ecotechnomic obticontribution), творчески разпределителен
трансцентитален
икотехномически
обтипринос*
(creative
distributional transcentital ecotechnomic obticontribution), творчески потребителен трансцентитален икотехномически обтипринос* (creative
consumption transcentital ecotechnomic obticontribution), творчески стопанствен
трансцентитален
икотехномически
обтипринос*
(creative
protoecotechnomizing transcentital ecotechnomic obticontribution), творчески
следпроизводствен трансцентитален икотехномически обтипринос*
(creative post-production transcentital ecotechnomic obticontribution), творчески
предипотребителен трансцентитален икотехномически обтипринос*
(creative before-consumption transcentital ecotechnomic obticontribution), творчески посреднически трансцентитален икотехномически обтипринос*
(creative intermediationary transcentital ecotechnomic obticontribution), творчески бизнес трансцентитален икотехномически обтипринос* (creative
business transcentital ecotechnomic obticontribution), творчески алокативен
трансцентитален икотехномически обтипринос* (creative allocative
transcentital ecotechnomic obticontribution) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален творчески трансцентитален икотехномически обтипринос* (individual creative
transcentital ecotechnomic obticontribution), фирмен творчески трансцентитален икотехномически обтипринос* (firm creative transcentital ecotechnomic
obticontribution), обществен творчески трансцентитален икотехномически обтипринос* (social creative transcentital ecotechnomic obticontribution) и
т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютен
творчески трансцентитален икотехномически обтипринос* (absolute
creative transcentital ecotechnomic obticontribution) и относителен творчески
трансцентитален икотехномически обтипринос* (relative creative
transcentital ecotechnomic obticontribution), а според факторната икономическа
определеност – трудово-определен творчески трансцентитален икотех182
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически
обтипринос*
(labourly-determinate
creative
transcentital
ecotechnomic obticontribution) и физическо-определен творчески трансцентитален икотехномически обтипринос* (physically-determinate creative
transcentital ecotechnomic obticontribution).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творчески трансцентитален усвояван икотехномически
обтипринос* (creative transcentital assimilated ecotechnomic obticontribution) и
творчески трансцентитален създаван икотехномически обтипринос*
(creative transcentital gived ecotechnomic obticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческия трансцентитален икотехномически обтипринос са
(1) творчески сустатитен трансцентитален икотехномически обтипринос* (creative sustatitic transcentital ecotechnomic obticontribution) [същото като
творчески трансцентитален икотехномически обтисустатит* (creative
transcentital ecotechnomic obtisustatite)], (2) творчески субстатен трансцентитален икотехномически обтипринос* (creative substatum transcentital
ecotechnomic obticontribution) [същото като творчески трансцентитален
икотехномически обтисубстат* (creative transcentital ecotechnomic obtisubstatum)], (3) творчески запасов трансцентитален икотехномически
обтипринос* (creative stock transcentital ecotechnomic obticontribution) [същото
като творчески трансцентитален икотехномически обтизапас* (creative
transcentital ecotechnomic obtistock)], (4) творчески сустатантен трансцентитален икотехномически обтипринос* (creative sustatantal transcentital
ecotechnomic obticontribution) [същото като творчески трансцентитален
икотехномически обтисустатант* (creative transcentital ecotechnomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
трансцентиталния икотехномически обтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческия трансцентитален икотехномически обтипринос и тяхното
място сред разновидностите на трансцентиталния икотехномически обтипринос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИТОП – трансцентитален икотехномически обтипринос)

Трансцентитален икотехномически обтипринос
(ТЦИТОП)
(трансцентитален икотехномически обтисубстантит)

Сустатитен
ТЦИТОП

Субстатен
ТЦИТОП

Запасов
ТЦИТОП

Сустатантен
ТЦИТОП

(трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(трансцентитален икотехномически
обтизапас;

(трансцентитален икотехномически обтисустатант;

сустатитен
икотехномически трансцентит)

субстатен икотехномически
трансцентит)

запасов икотехномически
трансцентит)

сустатантен
икотехномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИТОП]

[вътрешно същество на
ТЦИТОП]

[външно същество на
ТЦИТОП]

[общо понятие
за същество на
ТЦИТОП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ТЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ТЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) запасов ТЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ТЦИТОП

(сътворителен
трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически обтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
обтитрансцентит)

сътворителен
запасов икотехномически
обтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИТОП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИТОП]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИТОП]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИТОП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа обтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа обтипригодност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
обтипригодност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа обтипригодност}

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

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

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

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

Работен (сметен) сустатитен
ТЦИТОП

Работен (сметен) субстатен
ТЦИТОП

Работен (сметен) запасов
ТЦИТОП

Работен (сметен) сустатантен
ТЦИТОП

(работен трансцентитален
икотехномически обтисустатит;

(работен трансцентитален
икотехномически обтисубстат;

(работен трансцентитален
икотехномически обтизапас;

(работен трансцентитален икотехномически
обтисустатант;

работен сустатитен икотехномически обтитрансцентит)

работен субстатен икотехномически обтитрансцентит)

работен запасов икотехномически обтитрансцентит)

работен сустатантен икотехномически обтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИТОП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИТОП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИТОП]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИТОП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатант-на
трансцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

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

Творчески (ползваем) сустатитен ТЦИТОП

Творчески
(ползваем) субстатен
ТЦИТОП

Творчески
(ползваем) запасов ТЦИТОП

Творчески (ползваем) сустатантен
ТЦИТОП

(творчески
трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(творчески
трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(творчески
трансцентитален икотехномически обтизапас;

(творчески
трансцентитален
икотехномически обтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически обтитрансцентит)

творчески субстатен икотехномически обтитрансцентит)

творчески запасов икотехномически обтитрансцентит)

творчески сустатантен икотехномически
обтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТОП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИТОП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИТОП]

[творческо външно състояние
на общото същество на ТЦИТОП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

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

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

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

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ТЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ТЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ТЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ТЦИТОП

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически обтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТОП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИТОП]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИТОП]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИТОП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

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

Съзидателен
(изгоден) субстатен ТЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) запасов ТЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ТЦИТОП

Съзидателен
(изгоден)
ТЦИТОП

(съзидателен
трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически обтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически обтисустатант;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически обтисубстантит)

съзидателен
сустатитен икотехномически
обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
обтитрансцентит)

съзидателен
запасов икотехномически
обтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

[вътрешно състояние на
ТЦИТОП]

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИТОП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИТОП]

[вътрешно състояние на външното същество на
ТЦИТОП]

[вътрешно състояние на общото същество на
ТЦИТОП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа обтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа обтиизгодност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
обтиизгодност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

{трансцентитална икотехномическа обтиизгодност}
(вид икотехномическо съдържание)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ТЦИТОП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ТЦИТОП

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(унисъзидателен трансцентита-лен икотехномически обтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното
същество на
ТЦИТОП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИТОП]

[цялостно състояние на външното същество на ТЦИТОП]

[цялостно състояние на общото същество на
ТЦИТОП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Творчески трансцентиталeн икотехномически принос, неговите разновидности
и неговото място сред разновидностите на творческото трансцентитално икореномическо участие (ТЧ – творчески; 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 творческия трансцентитален икотехномически принос са (1) творчески трансцентитален икотехномически субтипринос (творчески икотехномически субтитрансцентит) и (2) творчески трансцентитален икотехномически обтипринос
(творчески икотехномически обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческия трансцентитален икотехномически принос са: творчески възпроизводствен трансцентитален икотехномически принос*
(creative reproductional transcentital ecotechnomic contribution), творчески производствен трансцентитален икотехномически принос* (creative
production transcentital ecotechnomic contribution), творчески разменен трансцентитален икотехномически принос* (creative exchange transcentital
ecotechnomic contribution), творчески разпределителен трансцентитален
икотехномически принос* (creative distributional transcentital ecotechnomic
contribution), творчески потребителен трансцентитален икотехномически принос* (creative consumption transcentital ecotechnomic contribution), творчески стопанствен трансцентитален икотехномически принос* (creative
protoeconomizing transcentital ecotechnomic contribution), творчески следпроизводствен трансцентитален икотехномически принос* (creative postproduction transcentital ecotechnomic contribution), творчески предипотребителeн трансцентитален икотехномически принос* (creative beforeconsumption transcentital ecotechnomic contribution), творчески посреднически
трансцентитален икотехномически принос* (intermediationary creative
transcentital ecotechnomic contribution), творчески бизнес икотехномическии
принос* (creative business transcentital ecotechnomic contribution), творчески
алокативен трансцентитален икотехномически принос* (creative
allocative transcentital ecotechnomic contribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическиа обхватност се разграничават индивидуален
творчески трансцентитален икотехномически принос* (individual creative
transcentital ecotechnomic contribution), фирмен творчески трансцентитален
икотехномически принос* (firm creative transcentital ecotechnomic
contribution), обществен творчески трансцентитален икотехномически
принос* (social creative transcentital ecotechnomic contribution) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютен
творчески трансцентитален икотехномически принос* (absolute creative
transcentital ecotechnomic contribution) и относителен творчески трансцентитален икотехномически принос* (relative creative transcentital ecotech193
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomic contribution), а според факторната икономическа определеност
– трудово-определен творчески трансцентитален икотехномически принос* (labourly-determinate creative transcentital ecotechnomic contribution) и физическо-определен творчески трансцентитален икотехномически принос*
(physically-determinate creative transcentital ecotechnomic contribution).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творчески трансцентитален усвояван икотехномически
принос* (creative transcentital assimilated ecotechnomic contribution) и творчески трансцентитален създаван икотехномически принос* (creative
transcentital gived ecotechnomic contribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческия трансцентитален икотехномически принос са (1)
творчески сустатитен трансцентитален икотехномически принос*
(creative sustatitic transcentital ecotechnomic contribution) [същото като творчески трансцентитален икотехномически сустатит* (creative transcentital
ecotechnomic sustatite)], (2) творчески субстатен трансцентитален икотехномически принос* (creative substatum transcentital ecotechnomic contribution) [същото като творчески трансцентитален икотехномически
субстат* (creative transcentital ecotechnomic substatum)], (3) творчески запасов трансцентитален икотехномически принос* (creative stock transcentital
ecotechnomic contribution) [същото като творчески трансцентитален икотехномически запас* (creative transcentital ecotechnomic stock)], (4) творчески
сустатантен трансцентитален икотехномически принос* (creative sustatantal transcentital ecotechnomic contribution) [същото като творчески трансцентитален
икотехномически
сустатант*
(creative
transcentital
ecotechnomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталния икотехномически принос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческия трансцентитален икотехномически принос и тяхното
място сред разновидностите на трансцентиталния икотехномически принос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИТП – трансцентитален икотехномически принос)

Трансцентитален икотехномически принос
(ТЦИТП)
(трансцентитален икотехномически субстантит)

Сустатитен
ТЦИТП

Субстатен
ТЦИТП

Запасов
ТЦИТП

Сустатантен
ТЦИТП

(трансцентитален икотехномически
сустатит;

(трансцентитален икотехномически
субстат;

(трансцентитален икотехномически
запас;

(трансцентитален икотехномически
сустатант;

сустатитен
икотехномически трансцентит)

субстатен икотехномически
трансцентит)

запасов икотехномически
трансцентит)

сустатантен
икотехномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИТП]

[вътрешно същество на
ТЦИТП]

[външно същество на
ТЦИТП]

[общо понятие
за същество на
ТЦИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ТЦИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ТЦИТП

Сътворителен
(пригоден) запасов ТЦИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ТЦИТП

(сътворителен
трансцентитален икотехномически сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически запас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
трансцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
трансцентит)

сътворителен
запасов икотехномически
трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИТП]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИТП]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа пригодност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа пригодност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
пригодност}

{сустатантна трансцентитална икотехномическа
пригодност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

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 трансцентитална 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)

197

398

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

Творчески
(ползваем) запасов ТЦИТП

Творчески (ползваем) сустатантен
ТЦИТП

(творчески
трансцентитален икотехномически сустатит;

(творчески
трансцентитален икотехномически субстат;

(творчески
трансцентитален икотехномически запас;

(творчески
трансцентитален икотехномически сустатант;

творчески сустатитен икотехномически
трансцентит)

творчески субстатен икотехномически
трансцентит)

творчески запасов икотехномически трансцентит)

творчески сустатантен икотехномически
трансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИТП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИТП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

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

{сустатантна трансценти-тална
икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)
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(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)
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(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

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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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

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 игодност}

{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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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

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)

ТВОРЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (creative transcentital ecotechnomic subticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески икотехномически субтитрансцентит, творческа икотехномическа ценностност, творческо икотехномическо усърдие, (*) – творчески 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 творчески икотехномически
субект [на обективностен творчески икотехномически субект*
(objectivitical ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство
(респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); една от
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разновидностите на трансцентиталния икотехномически субтипринос (вж.),
една от формите на съзидателния трансцентитален икотехномически субтипринос, една от разновидностите на изпълнителния трансцентитален икотехномически субтипринос и един от конкретните изрази на икотехномическото творчество* (economic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж.
ценностна икономическа ингредиентност). Творческият трансцентитален
икотехномически субтипринос е творчески икотехномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана обективностна творческа оценка или
още е субективно отражение на обективно-необходимата обективностна творческа оценка, т.е. е субективно-обективностна творческа икотехномическа оценка* (subjectively-objectivitical creative ecotechnomic appraisement), което
е същото като обективистична творческа икотехномическа оценка*
(objectivistical creative ecotechnomic appraisement). Творческият трансцентитален икотехномически субтипринос е форма на съществуване на творческата трансцентитална субтиикотехномическа енергия* (creative transcentital subtiecotechnomic energy) (вж. субтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената творческа трансцентитална субтиикотехномическа активност* (creative transcentital subtiecotechnomic activity)
(вж. субтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена творческа трансцентитална субтиикотехномическа активност, а чрез нея е и
кинестично разпредметена творческа трансцентитална субтиикотехномическа потенциалност* (creative transcentital subtiecotechnomic potentiality)
(вж. субтиикотехномическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на творческото трансцентиталното икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на творческия икотехномически субтипринос (наред със творческия уницентитална икотехномическа
субтипринос, творческия центитален икотехномически субтипринос и творческия инцентитален икотехномическа субтипринос) (вж. фиг. 1). Ако не е
посочено друго, под творчески икотехномически субтипринос обикновено се
подразбира творческият трансцентитален икотехномически субтипринос.
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Творчески трансцентитален икотехномическиа субтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на творческото трансцентитално
икореномическо участие (ТЧ – творчески; 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 творческият трансцентитален икотехномически субтипринос са:
творчески възпроизводствен трансцентитален икотехномически субтипринос* (creative reproductional transcentital ecotechnomic subticontribution),
творчески производствен трансцентитален икотехномически субтипринос* (creative production transcentital ecotechnomic subticontribution), творчески
разменен трансцентитален икотехномически субтипринос* (creative
exchange transcentital ecotechnomic subticontribution), творчески разпределителен трансцентитален икотехномически субтипринос* (creative
distributional transcentital ecotechnomic subticontribution), творчески потребителен трансцентитален икотехномически субтипринос* (creative
consumption transcentital ecotechnomic subticontribution), творчески стопанствен
трансцентитален
икотехномически
субтипринос*
(creative
protoecotechnomizing transcentital ecotechnomic subticontri-bution), творчески
следпроизводствен трансцентитален икотехномически субтипринос*
(creative post-production transcentital ecotechnomic subticontribution), творчески
предипотребителен трансцентитален икотехномически субтипринос*
(creative before-consumption transcentital ecotechnomic subticontribution), творчески посреднически трансцентитален икотехномически субтипринос*
(creative intermediationary transcentital ecotechnomic subticontribution), творчески бизнес икотехномически субтипринос* (business transcentital ecotechnomic
subticontribution), творчески алокативен трансцентитален икотехномически субтипринос* (creative allocative transcentital ecotechnomic
subticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа
обхватност се разграничават индивидуален творчески трансцентитален
икотехномически субтипринос* (individual creative transcentital ecotechnomic
subticontribution), фирмен творчески трансцентитален икотехномически
субтипринос* (firm creative transcentital ecotechnomic subticontribution), обществен творчески трансцентитален икотехномически субтипринос*
(social creative transcentital ecotechnomic subticontribution) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютен
творчески трансцентитален икотехномически субтипринос* (absolute
creative transcentital ecotechnomic subticontribution) и относителен творчески
трансцентитален икотехномически субтипринос* (relative creative
transcentital ecotechnomic subticontribution), а според факторната икономическа определеност – трудово-определен творчески трансцентитален икотехномически субтипринос* (labourly-determinate creative transcentital
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomic subticontribution) и физическо-определен творчески трансцентитален икотехномически субтипринос* (physically-determinate creative
transcentital ecotechnomic subticontribution).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творчески трансцентитален усвояван икотехномически
субтипринос* (creative transcentital assimilated ecotechnomic subticontribution) и
творчески трансцентитален създаван икотехномически субтипринос*
(creative transcentital gived ecotechnomic subticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческия трансцентитален икотехномически субтипринос са
(1) творчески сустатитен трансцентитален икотехномически субтипринос* (creative sustatitic transcentital ecotechnomic subticontribution) [същото
като творчески трансцентитален икотехномически субтисустатит*
(creative transcentital ecotechnomic subtisustatite)], (2) творчески субстатен
трансцентитален икотехномически субтипринос* (creative substatum
transcentital ecotechnomic subticontribution) [същото като творчески трансцентитален икотехномически субтисубстат* (creative transcentital
ecotechnomic subtisubstatum)], (3) творчески запасов трансцентитален икотехномически субтипринос* (creative stock transcentital ecotechnomic
subticontribution) [същото като творчески трансцентитален икотехномически субтизапас* (creative transcentital ecotechnomic subtistock)], (4) творчески сустатантен трансцентитален икотехномически субтипринос*
(creative sustatantal transcentital ecotechnomic subticontribution) [същото като
творчески трансцентитален икотехномически субтисустатант*
(creative transcentital ecotechnomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталния икотехномически
субтипринос
едновременно
според
ценностната
икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческия 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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Работен (сметен) ТЦИТСП
(работен трансцентитален
икотехномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИТСП]
{трансцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност;
работно икотехномическо
усърдие
(икотехномическо усилие)}
(разновидност
на икотехномичес-ка форма)

Работен (сметен) сустатитен
ТЦИТСП

Работен (сметен) субстатен
ТЦИТСП

Работен (сметен) запасов
ТЦИТСП

Работен (сметен) сустатантен
ТЦИТСП

(работен трансцентитален
икотехномически субтисустатит;

(работен трансцентитален
икотехномически субтисубстат;

(работен трансцентитален
икотехномически субтизапас;

(работен трансцентитален икотехномически
субтисустатант;

работен сустатитен икотехномически субтитрансцентит)

работен субстатен икотехномически субтитрансцентит)

работен запасов икотехномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икотехномически субтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИТСП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИТСП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИТСП]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИТСП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност;

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност;

{запасова
трансцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност;

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност;

работно сустатитно икотехномическо
усърдие

работно субстатнотно
икотехномическо усърдие

работно запасово икотехномическо
усърдие

работно сустатантно икотехномическо
усърдие

(сустатитно
икотехномическо усилие)}

(субстатно
икотехномическо усилие)}

(запасово икотехномическо
усилие)}

(сустатантно
икотехномическо усилие)}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

Творчески (ползваем) сустатитен ТЦИТСП

Творчески
(ползваем) субстатен
ТЦИТСП

Творчески
(ползваем) запасов ТЦИТСП

Творчески (ползваем) сустатантен
ТЦИТСП

(творчески
трансцентитален икотехномически субтисустатит;

(творчески
трансцентитален икотехномически субтисубстат;

(творчески
трансцентитален икотехномически субтизапас;

(творчески трансцентитален
икотехномически субтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически субтитрансцентит)

творчески субстатен икотехномически субтитрансцентит)

творчески запасов икотехномически субтитрансцентит)

творчески сустатантен икотехномически
субтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТСП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИТСП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИТСП]

[творческо външно състояние
на общото същество на
ТЦИТСП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност;

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

{сустатант-на
трансцентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност;

творческо сустатитно икотехномическо
усърдие

творческо субстатно икотехномическо
усърдие

творческо запасово икотехномическо
усърдие

творческо сустатантно икотехномическо
усърдие

(субстатно
икотехномическо учение)}

(запасово икотехномическо
учение)}

(сустатантно
икотехномическо учение)}

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

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

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ТЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ТЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ТЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ТЦИТСП

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен икотехномически
субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТСП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИТСП]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИТСП]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИТСП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
субтизадоволеност;

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
субтизадоволеност;

{запасова
трансцентитална икотехномичес-ка
субтизадоволеност;

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа субтизадоволеност;

изпълнително
сустатитно
икотехномическо усърдие}

изпълнително
субстатно
икотехномическо усърдие}

изпълнително
запасово икотехномическо
усърдие}

изпълнително
сустатантно
икотехномическо усърдие}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

Съзидателен
(изгоден) субстатен ТЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) запасов ТЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ТЦИТСП

Съзидателен
(изгоден)
ТЦИТСП

(съзидателен
трансцентитален икотехномически субтисустатит;

(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 икотехномически
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
субтиизгодоност;

{запасова
трансцентитална икотехномическа
субтиизгодност;

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа субтиизгодност;

съзидателно
сустатитно
икотехномическо усърдие}

съзидателно
субстатно
икотехномическо усърдие}

съзидателно
запасово икотехномическо
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 ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

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

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

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ТЦИТСП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ТЦИТСП

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтисубстат;

(унисъзидателен трансцентита-лен икотехномически субтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен унисъзидателен
запасов икосустатантен икотехномически
техномически
субтитрансценсубтиттит)
рансцентит)

[цялостно състояние на цялостното
същество на
ТЦИТСП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИТСП]

[цялостно състояние на външното същество на
ТЦИТСП]

[цялостно състояние на общото същество на
ТЦИТСП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност;

{субстатна
трансцентитална икотехномическа субтиудовлетвореност;

{запасова
трансцентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност;

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа субтиудовлетвореност;

унисъзидателно сустатитно икотехномическо усърдие}

унисъзидателно субстатно
икотехномическо усърдие}

униъзидателно запасово
икотехномическо усърдие}

унисъзидателно сустатантно икотехномическо усърдие}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД (creative labour economic charge) (ки) – във:
творчески трудов производствен икономически заряд (същото като текущ творчески трудов производствен икономически фактор).
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (creative labour
economic factor) (ки) – във:
интегрален творчески трудов производствен икономически фактор;
творчески трудов производствен икономически фактор;
текущ творчески трудов производствен икономически фактор.
ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД (creative labour
ecorenomic charge) (ки) – във:
творчески трудов производствен икореномически заряд (същото като текущ творчески трудов производствен икореномически фактор).
ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД (creative labour
ecotechnomic charge) (ки) – във:
творчески трудов производствен икотехномически заряд (същото като
текущ творчески трудов производствен икотехномически фактор).
ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (creative labour
ecotechnomic factor) (ки) – във:
интегрален творчески трудов производствен икотехномически фактор;
творчески трудов производствен икотехномически фактор;
текущ творчески трудов производствен икотехномически фактор.
ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД*
(creative labour production economic charge) – същото като текущ творчески
трудов производствен икономически фактор.
ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (creative labour production economic factor) (подразбиран като предметностен творчески трудов производствен икономически фактор) (*) – интерпретация на трудовия производствен икономически фактор lp като опредметеност lup на творческата ценност на трудовия производствен икономически фактор W(lup) [която е полезността на трудовия производствен
икономически фактор U(lp)] и като нейна факторна предметна икономическа
оценка, която ценност от своя страна е ценностна икономическа оценка на
творческото усърдие на трудовия производствен икотехномически фактор W (lup) [същото като трудово икотехномическо умение (на производствения икотехномически фактор) и като трудово-факторно икотехномическо умение* (labourly-factor ecotechnomic skill /knack/), следователно твор213
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File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------текущ творчески трудов производствен икономически фактор.
ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД* (creative labour production ecorenomic charge) – същото като текущ
творчески трудов производствен икореномически фактор.
ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (creative labour production ecorenomic factor) (подразбиран като
предметностен творчески трудов производствен икореномически фактор) (*) – общо понятие за творчески трудов производствен икономически
фактор и творчески трудов производствен икотехномически фактор, които
са негови разновидности; интерпретация на трудовия производствен икореномически фактор lp като опредметеност lup на творческата ценностност на
трудовия производствен икореномически фактор W (lup) [която е полезностността на трудовия производствен икореномически фактор U (lp ) ] и като
негова факторна предметна икореномическа оценка и която ценностност той
разпредеметява в икореномическато производство (като фаза на икореномическато възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в
т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; субективно-отразен от общностната икономическа единица (в т.ч. и от индивида) обективно-необходим творчески трудов производствен икореномически фактор, който е и общностно-необходим творчески трудов производствен икореномически фактор; абсолютно равнище
на отдаване на икореномическа полезностност от трудовия производствен
икореномически фактор при осъществяването на творческа трудова производствена икореномическа дейност (на творческа трудова производствена
икореномическа активност), при която се създава икореномически продукт,
притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви
икономически потребности. В този смисъл представлява трудово-факторова
полезностностна производствена икореномическа опредметеност и служи
като един от идентификаторите на полезностностните (които са и трансцентиталностни) производствени икореномически способности (вж. творчески трудов производствен икореномически фактор и центитален икореномически
диспозат). Едновременно е разновидност на творческия производствен икореномически фактор и на съзидателния трудов производствен икореномически фактор. Според ингредиентната икономическа акумулативност разновидности на творческия трудов производствен икореномически фактор са ин215

416

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тегралният творчески трудов производствен икореномически фактор lup(Y)
и текущият творчески трудов производствен икореномически фактор lup(X).
Творческият трудов производствен икореномически фактор се измерва двояко:
(1) чрез количеството lup негови предметностни единици (характерни за творческия трудов производствен икореномически фактор) и (2) чрез количеството
единици на творческата ценностност на трудовия производствен икореномически фактор W (lup) (респ. на неговото полезностност). Според факторната икономическа определеност се разграничават трудово-определен
творчески трудов производствен икореномически фактор* (labourlydeterminate creative labour production ecorenomic factor) и физическо-определен
творчески трудов производствен икореномически фактор* (physicallydeterminate creative labour production ecorenomic factor). Вж. също производствени икореномически фактори.
Специфично за определеността на творческия трудов производствен икореномически фактор lup е, че двете му разновидности в лицето на творческия
трудов производствен икономически фактор lup и творческия трудов производствен икотехномически фактор lup се намират във взаимозависимост помежду си. Те са вид центитални икореномичностни диспозанти (вж. центитален икореномически диспозат), които като двойка образуват вид факторен икореномически диспозат* (factor ecorenomic disposate) (в икореномическото производство) [последният е разновидност на предметния икореномически диспозат* (objective ecorenomic disposate) (също)]. В границите на
факторния икореномически диспозат творческият трудов производствен икономически фактор (изпълняващ ролята на икореномическо явление) е предметна икономическа оценка* (objective economic estimatе) на творческия
трудов производствен икотехномически фактор (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
lup = Elup (lup)
(вж. икономическа оценка), където Elup е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), lup = tlup е
общата икономическа оценка на творческия трудов производствен икотехномически фактор (total economic estimatе of the creative labour production
ecotechnomic factor),
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до ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------lup
alup =
lup
е средната икономическа оценка на творческия трудов производствен
икотехnномически фактор (average economic estimatе of the creative labour
production ecotechnomic factor) и
mlup =

dlup
dlup

е пределната икономическа оценка на творческия трудов производствен
икотехnномически фактор (marginal economic estimatе of the creative labour
production ecotechnomic factor). Взаимните въздействия и взаимообусловеността между творческия икономически и творческия икотехномически трудов
производствен фактор образуват вид икореномическа област (вж. икореномика), която едновременно принадлежи на граничната икономика, в частност
на икотехномическата гранична икономика (вж. икономика), и на граничната икотехномика, в частност на икономическата гранична икотехномика (вж. икономика и икотехномика).
ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (creative labour production ecorenomic factor) (ки) – във:
интегрален творчески трудов производствен икореномически фактор;
творчески трудов производствен икореномически фактор;
текущ творчески трудов производствен икореномически фактор.
ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД* (creative labour production ecotechnomic charge) – същото като текущ
творчески трудов производствен икотехномически фактор.
ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (creative labour production ecotechnomic factor) (подразбиран като
предметностен творчески трудов производствен икотехномически фактор) (*) – интерпретация на трудовия производствен икотехномически фактор lp като опредметеност lup на творческото усърдие на трудовия производствен икотехномически фактор W (lup) [което е умението на трудовия
производствен икотехномически фактор U (lp ) ] и като негова факторна
предметна икотехномическа оценка и което усърдие той разпредеметява в
икотехномическото производство (като фаза на икотехномическото възп217
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------роизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на икотехномическо умение от трудовия производствен икотехномически фактор при осъществяването на икотехномическа дейност (на икотехномическа активност), при която се създава икотехномически продукт, притежаващ способността при неговата
употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл
представлява трудово-факторова умелостна производствена икотехномическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на умелостните (които са и трансцентиталностни) производствени икотехномически способности (вж. творчески трудов производствен икотехномически фактор и
центитален икореномически диспозат). Едновременно е разновидност на
творческия производствен икотехномически фактор и на съзидателния трудов производствен икотехномически фактор. Според ингредиентната икономическа акумулативност разновидности на творческия трудов производствен
икотехномически фактор са интегралният творчески трудов производствен
икотехномически фактор lup(Y ) и текущият творчески трудов производствен икотехномически фактор lup( X ) . Творческият трудов производствен икотехномически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството lup негови
предметностни единици (характерни за творческия трудов производствен икотехномически фактор) и (2) чрез количеството единици на творческото усърдие на трудовия производствен икотехномически фактор W (lup) (респ. на
неговото умение). Според факторната икономическа определеност се разграничават трудово-определен творчески трудов производствен икотехномически фактор* (labourly-determinate creative labour production ecotechnomic
factor) и физическо-определен творчески трудов производствен икотехномически фактор* (physically-determinate creative labour production
ecotechnomic factor). Вж. също производствени икотехномически фактори.
ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (creative labour production ecotechnomic factor) (ки) – във:
интегрален творчески трудов производствен икотехномически фактор;
творчески трудов производствен икотехномически фактор;
текущ творчески трудов производствен икотехномически фактор.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС*
(creative unicentital economic interest) – същото като творческа уницентитална
икономическа обтизначимост и творчески икономически обтиуницентит.
ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (creative unicentital ecotechnomic obticontribution) (без разширената
икономическа ингредиентност), творчески икотехномически обтиуницентит, творческа уницентитална икотехномическа заделеност, творческа
уницентитална икотехномическа зададеност, (*) – творчески уницентитален
икотехномически ингредиент, който като обективна проекция и едновременно
на същностно и феноменно равнище количествено определя като обективна
даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на творчески икотехномически субект [на обективностен творчески икотехномически субект* (objectivitical creative ecotechnomic subject)]
в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); творчески уницентитален икотехномически
обтипринос и творчески инцентитален икотехномически обтипринос, взети
заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за творчески трансцентитален икотехномически обтипринос и творчески центитален икотехномически обтипринос (той е или едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); една от разновидностите на уницентиталния икотехномически обтипринос (вж.), една от формите на съзидателния уницентитален икотехномически обтипринос, една от разновидностите на изпълнителния уницентитален икотехномически обтипринос и един от конкретните изрази на икотехномическото творчество* (economic creation), последното като
състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческият
уницентитален икотехномически обтипринос е творчески икотехномически
ингредиент в качеството му на обективно-изисквана обективностна творческа оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата
обективностна творческа оценка, т.е. е обективно-обективностна творческа
икотехномическа оценка* (objectively-objectivitical creative ecotechnomic
appraisement), което е същото като обектностна творческа икотехномическа оценка* (objectiveneous creative ecotechnomic appraisement). Творческото
уницентитално икотехномическо обтиучастие е форма на съществуване на
творческата уницентитална обтиикотехномическа енергия* (creative
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------unicentital obtiecotechnomic energy) (вж. обтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената творческа уницентитална обтиикотехномическа активност* (creative unicentital obtiecotechnomic activity)
(вж. обтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена творческа уницентитална обтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа уницентитална обтиикотехномическа
потенциалност* (creative unicentital obtiecotechnomic potentiality) (вж. обтиикотехномическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на творческото уницентиталното икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
творческия икотехномически обтипринос (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЧ уницентитална икономическа
значимост;
ТЧ икономически
уницентит
(ТЧ уницентитално икономическо
участие;
ТЧ уницентитална
икономическа значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Творчески уницентитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на творческото уницентитално икореномическо участие (ТЧ – творчески; 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 творческият уницентитален икотехномически обтипринос са:
творчески възпроизводствен уницентитален икотехномически обтипринос* (creative reproductional unicentital ecotechnomic obticontribution), творчески производствен уницентитален икотехномически обтипринос* (creative
production unicentital ecotechnomic obticontribution), творчески разменен уницентитален икотехномически обтипринос* (creative exchange unicentital
ecotechnomic obticontribution), творчески разпределителен уницентитален
икотехномически обтипринос* (creative distributional unicentital ecotechnomic
obticontribution), творчески потребителен уницентитален икотехномически обтипринос* (creative consumption unicentital ecotechnomic
obticontribution), творчески стопанствен уницентитален икотехномически обтипринос* (creative protoecotechnomizing unicentital ecotechnomic
obticontribution), творчески следпроизводствен уницентитален икотехномически обтипринос* (creative post-production unicentital ecotechnomic
obticontribution), творчески предипотребителен уницентитален икотехномически обтипринос* (creative before-consumption unicentital ecotechnomic
obticontribution), творчески посреднически уницентитален икотехномически обтипринос* (creative intermediationary unicentital ecotechnomic
obticontribution), творчески бизнес уницентитален икотехномически обтипринос* (creative business unicentital ecotechnomic obticontribution), творчески алокативен уницентитален икотехномически обтипринос* (creative
allocative unicentital ecotechnomic obticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален
творчески уницентитален икотехномически обтипринос* (individual
creative unicentital ecotechnomic obticontribution), фирмен творчески уницентитален икотехномически обтипринос* (firm creative unicentital
ecotechnomic obticontribution), обществен творчески уницентитален икотехномически обтипринос* (social creative unicentital ecotechnomic
obticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творчески уницентитален усвояван икотехномически
обтипринос* (creative unicentital assimilated ecotechnomic obticontribution) и
творчески уницентитален създаван икотехномически обтипринос*
(creative unicentital gived ecotechnomic obticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческия уницентитален икотехномически обтипринос са (1)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------творчески сустатитен уницентитален икотехномически обтипринос*
(creative sustatitic unicentital ecotechnomic obticontribution) [същото като творчески уницентитален икотехномически обтисустатит* (creative
unicentital ecotechnomic obtisustatite)], (2) творчески субстатен уницентитален икотехномически обтипринос* (creative substatum unicentital
ecotechnomic obticontribution) [същото като творчески уницентитален икотехномически обтисубстат* (creative unicentital ecotechnomic obtisubstatum)], (3) творчески запасов уницентитален икотехномически обтипринос* (creative stock unicentital ecotechnomic obticontribution) [същото като
творчески уницентитален икотехномически обтизапас* (creative
unicentital ecotechnomic obtistock)], (4) творчески сустатантен уницентитален икотехномически обтипринос* (creative sustatantal unicentital
ecotechnomic obticontribution) [същото като творчески уницентитален икотехномически обтисустатант* (creative unicentital ecotechnomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
уницентиталния икотехномически обтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Уницентитален икотехномически обтипринос
(УЦИТОП)
(уницентитален икотехномически обтисубстантит)

Сустатитен
УЦИТОП

Субстатен
УЦИТОП

Запасов
УЦИТОП

Сустатантен
УЦИТОП

(уницентитален икотехномически обтисустатит;

(уницентитален икотехномически обтисубстат;

(уницентитален
икотехномически обтизапас;

(уницентитален икотехномически обтисустатант;

сустатитен
икотехномически уницентит)

субстатен икотехномически
уницентит)

запасов икотехномически уницентит)

сустатантен
икотехномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИТОП]

[вътрешно същество на
УЦИТОП]

[външно същество на
УЦИТОП]

[общо понятие
за същество на
УЦИТОП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)

6
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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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до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Творчески
(ползваем) субстатен
УЦИТОП

Творчески (ползваем) запасов
УЦИТОП

Творчески (ползваем) сустатантен
УЦИТОП

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

(творчески
уницентитален
икотехномически обтисубстат;

(творчески уницентитален икотехномически
обти-запас;

(творчески уницентитален
икотехномически обтисустатант;

творчески субстатен икотехномически обтиуницентит)

творчески запасов икотехномически обтиуницентит)

творчески сустатантен икотехномически
обтиуницентит)

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИТОП]

[творческо външно състояние
на външното същество на УЦИТОП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИТОП]

{субстатна
уницентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа ползваема
обтизадоволеност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност на
форма на икотехномическа
суперс-танта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

Творчески
(ползваем)
УЦИТОП

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
УЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
УЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
УЦИТОП

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически обтисустатит;

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

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
обтиуницентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
обтиуницентит)

изпълнителен
запасов икотехномически обтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИТОП]

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

[външно състояние на общото
същество на
УЦИТОП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа
суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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
уницентитален
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 обтиизгодност}

{запасова уницентитална
икотехномическа обтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание
на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

(съзидателен
уницентит-ален
съзидателен
икотехномисустатитен икочески обтисубтехномически
стантит)
обтиуницентит)
[вътрешно състояние на
[вътрешно съсУЦИТОП]
тояние на цялостното съ{уницентитална икотехщество на
номическа обУЦИТОП]
тиизгодност}
{сустатитна
(вид икотехномическо съдържание)
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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)

ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС*
(creative unicentital ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа
ингредиентност), творчески икотехномически уницентит, (*) – творчески
уницентитален икотехномически ингредиент, който едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на творчески икотехномически субект [на обективностен творчески
икотехномически субект* (objectivitical creative ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); творчески уницентитален икотехномически принос и творчески
12

432

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------инцентитален икотехномически принос, взети заедно в тяхното цялостно
единство); общо понятие за творчески уницентитален икотехномически субтипринос (същото като творчески икотехномически субтиуницентит и като
творчески икотехтомическа диспотит) и творчески уницентитален икотехномически обтипринос (същото като творчески икотехномически обтиуницентит и като творческа уницентитална икотехномическа зададеност) (вж.
икотехномика); една от разновидностите на уницентиталния икотехномически принос (вж.), една от формите на съзидателния уницентитален икотехномически принос, една от разновидностите на изпълнителния уницентитален
икотехномически принос и един от конкретните изрази на икотехномическото творчество* (economic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж.
ценностна икономическа ингредиентност). Творческият уницентитален икотехномически принос е форма на съществуване на творческата уницентитална икотехномическа енергия (creative unicentital ecotechnomic energy)
(вж. икотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената
творческа уницентитална икотехномическа активност* (creative
unicentital ecotechnomic activity) (вж. икотехномическа активност). Той е кинестично опредметена творческа уницентитална икотехномическа активност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена творческа уницентитална икотехномическа потенциалност* (creative unicentital ecotechnomic potentiality) (вж.
икотехномическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на творческото уницентитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
творческия икотехномически принос (вж. фиг. 1).
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Творчески уницентиталeн икотехномически принос, неговите разновидности и
неговото място сред разновидностите на творческото уницентитално икореномическо
участие (ТЧ – творчески; 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 творческия уницентитален икотехномически принос са (1) творчески уницентитален
икотехномически субтипринос (творчески икотехномически субтиуницентит) и (2) творчески уницентитален икотехномически обтипринос (творчески икотехномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческия уницентитален икотехномически принос са: творчески възпроизводствен уницентитален икотехномически принос* (creative
reproductional unicentital ecotechnomic contribution), творчески производствен
уницентитален икотехномически принос* (creative production unicentital
ecotechnomic contribution), творчески разменен уницентитален икотехномически принос* (creative exchange unicentital ecotechnomic contribution),
творчески разпределителен уницентитален икотехномически принос*
(creative distributional unicentital ecotechnomic contribution), творчески потребителен уницентитален икотехномически принос* (creative consumption
unicentital ecotechnomic contribution), творчески стопанствен уницентитален икотехномически принос* (creative protoeconomizing unicentital ecotechnomic contribution), творчески следпроизводствен уницентитален икотехномически принос* (creative post-production unicentital ecotechnomic
contribution), творчески предипотребителeн уницентитален икотехномически принос* (creative before-consumption unicentital ecotechnomic
contribution), творчески посреднически уницентитален икотехномически
принос* (intermediationary creative unicentital ecotechnomic contribution), творчески бизнес икотехномическии принос* (creative business unicentital
ecotechnomic contribution), творчески алокативен уницентитален икотехномически принос* (creative allocative unicentital ecotechnomic contribution) и
други. Според ингредиентната общностна икотехномическа обхватност се
разграничават индивидуален творчески уницентитален икотехномически
принос* (individual creative unicentital ecotechnomic contribution), фирмен
творчески уницентитален икотехномически принос* (firm creative
unicentital ecotechnomic contribution), обществен творчески уницентитален
икотехномически принос* (social creative unicentital ecotechnomic contribution)
и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творчески уницентитален усвояван икотехномически
принос* (creative unicentital assimilated ecotechnomic contribution) и творчески
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до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------уницентитален създаван икотехномически принос* (creative unicentital
gived ecotechnomic contribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческия уницентитален икотехномически принос са (1) творчески сустатитен уницентитален икотехномически принос* (creative
sustatitic unicentital ecotechnomic contribution) [същото като творчески уницентитален икотехномически сустатит* (creative unicentital ecotechnomic
sustatite)], (2) творчески субстатен уницентитален икотехномически принос* (creative substatum unicentital ecotechnomic contribution) [същото като
творчески уницентитален икотехномически субстат* (creative unicentital
ecotechnomic substatum)], (3) творчески запасов уницентитален икотехномически принос* (creative stock unicentital ecotechnomic contribution) [същото
като творчески уницентитален икотехномически запас* (creative unicentital
ecotechnomic stock)], (4) творчески сустатантен уницентитален икотехномически принос* (creative sustatantal unicentital ecotechnomic contribution)
[същото като творчески уницентитален икотехномически сустатант*
(creative unicentital ecotechnomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталния икотехномически принос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Уницентитален икотехномически принос
(УЦИТП)
(уницентитален икотехномически субстантит)

Сустатитен
УЦИТП

Субстатен
УЦИТП

Запасов
УЦИТП

Сустатантен
УЦИТП

(уницентитален икотехномически
сустатит;

(уницентитален икотехномически
субстат;

(уницентитален икотехномически
запас;

(уницентитален икотехномически
сустатант;

сустатитен
икотехномически уницентит)

субстатен икотехномически
уницентит)

запасов икотехномически
уницентит)

сустатантен
икотехномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИТП]

[вътрешно същество на
УЦИТП]

[външно същество на
УЦИТП]

[общо понятие
за същество на
УЦИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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

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

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

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
уницентитален
икотехномически сустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически субстат;

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически запас;

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
уницентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
уницентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
уницентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически уницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИТП]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИТП]

[външно състояние на външното същество
на УЦИТП]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа задоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа задоволеност}

{запасова униценти-тална
икотехномическа задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 иpгодност}

{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 ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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)

ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (creative unicentital ecotechnomic subticontribution) (без разширената
икономическа ингредиентност), творчески икотехномически субтиуницентит, творчески икотехномически диспотит, (*) – творчески уницентитален
икотехномически ингредиент, който като субективна проекция и едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица
в качеството й на творчески икотехномически субект [на обективностен
творчески икотехномически субект* (objectivitical creative ecotechnomic
subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото
възпроизводство) (вж. икотехномика); творчески уницентитален икотехно23
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически субтипринос и творчески инцентитален икотехномически субтипринос, взети заедно в тяхното цялостно единство; общо понятие за творчески
трансцентитален икотехномически субтипринос и творчески центитален
икотехномически субтипринос (той е или едното, или другото, но не и двете
заедно в тяхното цялостно единство); една от разновидностите на уницентиталния икотехномически субтипринос (вж.), една от формите на съзидателния
уницентитален икотехномически субтипринос, една от разновидностите на
изпълнителния уницентитален икотехномически субтипринос и един от конкретните изрази на икотехномическото творчество* (economic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност).
Творческият уницентитален икотехномически субтипринос е творчески икотехномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана обективностна творческа оценка или още е субективно отражение на обективнонеобходимата обективностна творческа оценка, т.е. е субективнообективностна творческа икотехномическа оценка* (subjectivelyobjectivitical creative ecotechnomic appraisement), което е същото като обективистична творческа икотехномическа оценка* (objectivistical creative
ecotechnomic appraisement). Творческият уницентитален икотехномически
субтипринос е форма на съществуване на творческата уницентитална субтиикотехномическа енергия* (creative unicentital subtiecotechnomic energy)
(вж. субтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената творческа уницентитална субтиикотехномическа активност*
(creative unicentital subtiecotechnomic activity) (вж. субтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена творческа уницентитална субтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа
уницентитална
субтиикотехномическа
потенциалност*
(creative
unicentital subtiecotechnomic potentiality) (вж. субтиикотехномическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е
една от разновидностите на творческото уницентиталното икореномическо
субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на творческия икотехномически субтипринос (вж. фиг. 1).
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Творчески уницентитален икотехномическиа субтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на творческото уницентитално икореномическо участие (ТЧ – творчески; 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 ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческият уницентитален икотехномически субтипринос са:
творчески възпроизводствен уницентитален икотехномически субтипринос* (creative reproductional unicentital ecotechnomic subticontribution), творчески производствен уницентитален икотехномически субтипринос*
(creative production unicentital ecotechnomic subticontribution), творчески разменен уницентитален икотехномически субтипринос* (creative exchange
unicentital ecotechnomic subticontribution), творчески разпределителен уницентитален икотехномически субтипринос* (creative distributional
unicentital ecotechnomic subticontribution), творчески потребителен уницентитален икотехномически субтипринос* (creative consumption unicentital
ecotechnomic subticontribution), творчески стопанствен уницентитален
икотехномически субтипринос* (creative protoecotechnomizing unicentital
ecotechnomic subticontri-bution), творчески следпроизводствен уницентитален икотехномически субтипринос* (creative post-production unicentital
ecotechnomic subticontribution), творчески предипотребителен уницентитален икотехномически субтипринос* (creative before-consumption
unicentital ecotechnomic subticontribution), творчески посреднически уницентитален икотехномически субтипринос* (creative intermediationary
unicentital ecotechnomic subticontribution), творчески бизнес икотехномически субтипринос* (business unicentital ecotechnomic subticontribution), творчески алокативен уницентитален икотехномически субтипринос* (creative
allocative unicentital ecotechnomic subticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален
творчески уницентитален икотехномически субтипринос* (individual
creative unicentital ecotechnomic subticontribution), фирмен творчески уницентитален икотехномически субтипринос* (firm creative unicentital
ecotechnomic subticontribution), обществен творчески уницентитален икотехномически субтипринос* (social creative unicentital ecotechnomic
subticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творчески уницентитален усвояван икотехномически
субтипринос* (creative unicentital assimilated ecotechnomic subticontribution) и
творчески уницентитален създаван икотехномически субтипринос*
(creative unicentital gived ecotechnomic subticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческия уницентитален икотехномически субтипринос са (1)
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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

Уницентитален икотехномически субтипринос
(УЦИТСП)
(уницентитален икотехномически
субтисубстантит)

Сустатитен
УЦИТСП

Субстатен
УЦИТСП

Запасов
УЦИТСП

Сустатантен
УЦИТСП

(уницентитален икотехномически
субтисустатит;

(уницентитален икотехномически субтисубстат;

(уницентитален
икотехномически субтизапас;

(уницентитален икотехномически субтисустатант;

сустатитен
икотехномически уницентит)

субстатен икотехномически
уницентит)

запасов икотехномически
уницентит)

сустатантен
икотехномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИТСП]

[вътрешно същество на
УЦИТСП]

[външно същество на
УЦИТСП]

[общо понятие
за същество на
УЦИТСП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
УЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
УЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) запасов УЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
УЦИТСП

(сътворителен
уницентитален
икотехномически субтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икотехномически субтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икотехномически субти-апас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
субтиуницентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
субтиуницентит)

сътворителен
запасов икотехномически субтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически субтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИТСП]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
УЦИТСП]

[общо състояние на външното
същество на
УЦИТСП]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИТСП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
субтипригодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа субтипригодност}

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

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант
на икотехномически сустит)
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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

Работен (сметен) сустатитен
УЦИТСП

Работен (сметен)
субстатен
УЦИТСП

Работен (сметен) запасов
УЦИТСП

Работен (сметен) сустатантен
УЦИТСП

(работен уницентитален
икотехномически субтисустатит;

(работен уницентитален икотехномически
субтисубстат;

(работен уницентитален икотехномически
субтизапас;

(работен уницентитален икотехномически
субтисустатант;

работен сустатитен икотехномически субтиуницентит)

работен субстатен икотехномически субтиуницентит)

работен запасов
икотехномически субтиуницен-тит)

работен сустатантен икотехномически субтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИТСП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИТСП]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИТСП]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИТСП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

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

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

{субстатна
уницентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Творчески (ползваем) сустатитен УЦИТСП

Творчески (ползваем) субстатен
УЦИТСП

Творчески (ползваем) запасов
УЦИТСП

Творчески (ползваем) сустатантен
УЦИТСП

(творчески
уницентитален
икотехномически субтисустатит;

(творчески уницентитален икотехномически
субтисубстат;

(творчески уницентитален икотехномически
субтизапас;

(творчески уницентитален икотехномически
субтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически субтиуницентит)

творчески субстатен икотехномически субтиуницентит)

творчески запасов икотехномически субтиуницен-тит)

творчески сустатантен икотехномически
субтиуницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИТСП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИТСП]

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

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

{сустатитна
уницентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

31

451

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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
икотехномически 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 субтиизгодност}

{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 ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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 икотехномически 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)

ТВОРЧЕСКИ ЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС* (creative
centital economic interest) – същото като творческа центитална икономическа
обтизначимост и творчески икономически обтицентит.
ТВОРЧЕСКИ ФИЗИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД (creative physical
economic charge) (ки) – във:
творчески физически производствен икономически заряд (същото като
текущ творчески физически производствен икономически фактор).
ТВОРЧЕСКИ ФИЗИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (creative physical economic factor) (ки) – във:
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрален творчески физически производствен икономически фактор;
творчески физически производствен икономически фактор;
текущ творчески физически производствен икономически фактор.
ТВОРЧЕСКИ ФИЗИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД (creative physical ecorenomic charge) (ки) – във:
творчески физически производствен икореномически заряд (същото като
текущ творчески физически производствен икореномически фактор).
ТВОРЧЕСКИ ФИЗИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД (creative
physical ecotechnomic charge) (ки) – във:
творчески физически производствен икотехномически заряд (същото като
текущ творчески физически производствен икотехномически фактор).
ТВОРЧЕСКИ ФИЗИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (creative
physical ecotechnomic factor) (ки) – във:
интегрален творчески физически производствен икотехномически фактор;
творчески физически производствен икотехномически фактор;
текущ творчески физически производствен икотехномически фактор.
ТВОРЧЕСКИ ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ЗАРЯД* (creative physical production economic charge) – същото като текущ
творчески физически производствен икономически фактор.
ТВОРЧЕСКИ ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (creative physical production economic factor) (подразбиран като
предметностен творчески физически производствен икономически фактор) (*) – интерпретация на физическия производствен икономически фактор
hp като опредметеност hup на творческата ценност на физическия производствен икономически фактор W(hup) [която е полезността на физическия
производствен икономически фактор U(hp)] и като нейна факторна предметна икономическа оценка, която ценност от своя страна е ценностна икономическа оценка на творческото усърдие на физическия производствен икотехномически фактор W (hup) [същото като физическо икотехномическо
умение (на производствения икотехномически фактор) и като физическофакторно икотехномическо умение* (physically-factor ecotechnomic skill
/knack/), следователно творческият физически производствен икономичес35
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки фактор е метаикономическа оценка на това умение], и която ценност той
разпредеметява в икономическото производство (като фаза на икономическото възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и
при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на икономическа полезност от
физическия производствен икономически фактор при осъществяването на
икономическа дейност (на икономическа активност), при която се създава
икономически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да
удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл представлява физическо-факторова полезностна производствена икономическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на полезностните и
умелостните (които са и трансцентиталностни) производствени икономически
способности. Той е и предметна икономическа оценка на творческия физически производствен икотехномически фактор (вж. творчески физически производствен икотехномически фактор и центитален икореномически диспозат).
Едновременно е разновидност на творческия производствен икономически
фактор и на съзидателния физически производствен икономически фактор.
Според ингредиентната икономическа акумулативност разновидности
на творческия физически производствен икономически фактор са интегралният творчески физически производствен икономически фактор hup(Y) и текущият творчески физически производствен икономически фактор hup(X).
Творческият физически производствен икономически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството hup негови предметностни единици (характерни за
творческия физически производствен икономически фактор) и (2) чрез количеството единици на творческата ценност на физическия производствен
икономически фактор W(hup) (респ. на неговата полезност). Според факторната икономическа определеност се разграничават физическо-определен
творчески физически производствен икономически фактор* (physicallydeterminate creative physical production economic factor) и физическо-определен
творчески физически производствен икономически фактор* (physicallydeterminate creative physical production economic factor). Вж. също производствени икономически фактори.
ТВОРЧЕСКИ ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (creative physical production economic factor) (ки) – във:
интегрален творчески физически производствен икономически фактор;
творчески физически производствен икономически фактор;
36

456

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------текущ творчески физически производствен икономически фактор.
ТВОРЧЕСКИ ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЗАРЯД* (creative physical production ecorenomic charge) – същото като текущ
творчески физически производствен икореномически фактор.
ТВОРЧЕСКИ ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (creative physical production ecorenomic factor) (подразбиран като
предметностен творчески физически производствен икореномически
фактор) (*) – общо понятие за творчески физически производствен икономически фактор и творчески физически производствен икотехномически фактор, които са негови разновидности; интерпретация на физическия производствен икореномически фактор hp като опредметеност hup на творческата
ценностност на физическия производствен икореномически фактор W (hup)
[която е полезностността на физическия производствен икореномически
фактор U (hp) ] и като негова факторна предметна икореномическа оценка и
която ценностност той разпредеметява в икореномическато производство (като фаза на икореномическато възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на
възпроизводствена икономическа единица; субективно-отразен от общностната икономическа единица (в т.ч. и от индивида) обективно-необходим
творчески физически производствен икореномически фактор, който е и
общностно-необходим творчески физически производствен икореномически фактор; абсолютно равнище на отдаване на икореномическа полезностност от физическия производствен икореномически фактор при осъществяването на творческа физическа производствена икореномическа дейност (на
творческа физическа производствена икореномическа активност), при която се създава икореномически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В този
смисъл представлява физическо-факторова полезностностна производствена икореномическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на полезностностните (които са и трансцентиталностни) производствени
икореномически способности (вж. творчески физически производствен икореномически фактор и центитален икореномически диспозат). Едновременно е
разновидност на творческия производствен икореномически фактор и на съзидателния физически производствен икореномически фактор. Според ингредиентната икономическа акумулативност разновидности на творческия фи37
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зически производствен икореномически фактор са интегралният творчески
физически производствен икореномически фактор hup(Y) и текущият творчески физически производствен икореномически фактор hup(X). Творческият
физически производствен икореномически фактор се измерва двояко: (1) чрез
количеството hup негови предметностни единици (характерни за творческия
физически производствен икореномически фактор) и (2) чрез количеството
единици на творческата ценностност на физическия производствен икореномически фактор W (hup) (респ. на неговата полезностност). Според
факторната икореномическа определеност се разграничават физическоопределен творчески физически производствен икореномически фактор*
(physically-determinate creative physical production ecorenomic factor) и физическо-определен творчески физически производствен икореномически фактор* (physically-determinate creative physical production ecorenomic factor). Вж.
също производствени икореномически фактори.
Специфично за определеността на творческия физически производствен
икореномически фактор hup е, че двете му разновидности в лицето на творческия физически производствен икономически фактор hup и творческия физически производствен икотехномически фактор hup се намират във взаимозависимост помежду си. Те са вид центитални икореномичностни диспозанти (вж. центитален икореномически диспозат), които като двойка образуват
вид факторен икореномически диспозат* (factor ecorenomic disposate) (в
икореномическото производство) [последният е разновидност на предметния
икореномически диспозат* (objective ecorenomic disposate) (също)]. В границите на факторния икореномически диспозат творческият физически производствен икономически фактор (изпълняващ ролята на икореномическо явление) е предметна икономическа оценка* (objective economic estimatе) на
творческия физически производствен икотехномически фактор (изпълняващ
ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
hup = E hup (hup)
(вж. икономическа оценка), където Elup е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), hup = thup е
общата икономическа оценка на творческия физически производствен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномически фактор (total economic estimatе of the creative physical production ecotechnomic factor),
ahup =

hup
hup

е средната икономическа оценка на творческия физически производствен
икотехnномически фактор (average economic estimatе of the creative physical
production ecotechnomic factor) и
mhup =

dhup
dhup

е пределната икономическа оценка на творческия физически производствен икотехnномически фактор (marginal economic estimatе of the creative
physical production ecotechnomic factor). Взаимните въздействия и взаимообусловеността между творческия икономически и творческия икотехномически
физически производствен фактор образуват вид икореномическа област (вж.
икореномика), която едновременно принадлежи на граничната икономика, в
частност на икотехномическата гранична икономика (вж. икономика), и на
граничната икотехномика, в частност на икономическата гранична икотехномика (вж. икономика и икотехномика).
ТВОРЧЕСКИ ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (creative physical production ecorenomic factor) (ки) – във:
интегрален творчески физически производствен икореномически фактор;
творчески физически производствен икореномически фактор;
текущ творчески физически производствен икореномически фактор.
ТВОРЧЕСКИ ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЗАРЯД* (creative physical production ecotechnomic charge) – същото като текущ творчески физически производствен икотехномически фактор.
ТВОРЧЕСКИ ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (creative physical production ecotechnomic factor) (подразбиран като
предметностен творчески физически производствен икотехномически
фактор) (*) – интерпретация на физическия производствен икотехномически
фактор hp като опредметеност hup на творческото усърдие на физическия
производствен икотехномически фактор W (hup) [което е умението на фи39
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зическия производствен икотехномически фактор U (hp) ] и като негова
факторна предметна икотехномическа оценка и която усърдие той разпредеметява в икотехномическото производство (като фаза на икотехномическото
възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при
индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа
единица; абсолютно равнище на отдаване на икотехномическо умение от физическия производствен икотехномически фактор при осъществяването на
икотехномическа дейност (на икотехномическа активност), при която се
създава икотехномически продукт, притежаващ способността при неговата
употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл
представлява физическо-факторова умелостна производствена икотехномическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на умелостните (които са и трансцентиталностни) производствени икотехномически способности (вж. творчески физически производствен икотехномически фактор
и центитален икореномически диспозат). Едновременно е разновидност на
творческия производствен икотехномически фактор и на съзидателния физически производствен икотехномически фактор. Според ингредиентната
икономическа акумулативност разновидности на творческия физически производствен икотехномически фактор са интегралният творчески физически
производствен икотехномически фактор hup(Y) и текущият творчески физически производствен икотехномически фактор hup(X). Творческият физически производствен икотехномически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството hup негови предметностни единици (характерни за творческия физически производствен икотехномически фактор) и (2) чрез количеството единици на творческото усърдие на физическия производствен икотехномически фактор W (hup) (респ. на неговата умение). Според факторната икотехномическа определеност се разграничават физическо-определен творчески физически производствен икотехномически фактор* (physicallydeterminate creative physical production ecotechnomic factor) и физическоопределен творчески физически производствен икотехномически фактор*
(physically-determinate creative physical production ecotechnomic factor). Вж. също производствени икотехномически фактори.
ТВОРЧЕСКИ ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (creative physical production ecotechnomic factor) (ки) – във:
интегрален творчески физически производствен икотехномически фактор;
40
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------творчески физически производствен икотехномически фактор;
текущ творчески физически производствен икотехномически фактор.
ТВОРЧЕСКИ ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС*
(creative centital ecotechnomic obticontribution) (без разширената икономическа
ингредиентност), творчески икотехномически обтицентит, творческа центитална икотехномическа заделеност, творческа центитална икотехномическа зададеност, (*) – творчески центитален икотехномически ингредиент,
който като обективна проекция количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на творчески икотехномически субект [на обективностен творчески
икотехномически субект* (objectivitical creative ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); общо понятие за творчески трансцентитален
икотехномически обтипринос и творчески инцентитален икотехномически
обтипринос (той е или едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); една от разновидностите на центиталния икотехномически
обтипринос (вж.), една от формите на съзидателния центитален икотехномически обтипринос, една от разновидностите на изпълнителния центитален
икотехномически обтипринос и един от конкретните изрази на икотехномическото творчество* (economic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица
(вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческият центитален икотехномически обтипринос е икотехномически ингредиент в качеството му на
обективно-изисквана обективностна творческа оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата обективностна творческа оценка,
т.е. е обективно-обективностна творческа икотехномическа оценка*
(objectively-objectivitical creative ecotechnomic appraisement), което е същото
като обектностна творческа икотехномическа оценка* (objectiveneous
creative ecotechnomic appraisement). Творческият центитален икотехномически обтипринос е форма на съществуване на творческата центитална обтиикотехномическа енергия* (creative centital obtiecotechnomic energy) (вж. обтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената
творческа центитална обтиикотехномическа активност* (creative centital
obtiecotechnomic activity) (вж. обтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена творческа центитална обтиикотехномическа активност,
а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа центитална обтиико41
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------техномическа потенциалност* (creative centital obtiecotechnomic potentiality)
(вж. обтиикотехномическа потенциалност). Според субстантивностната
икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на творческото
центитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на творческия икотехномически обтипринос (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЧ центитална
икономическа
значимост;
ТЧ икономически
центит
(ТЧ центитално
икономическо
участие;
ТЧ центитална
икономическа значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Творчески центитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на творческото центитално икореномическо
участие (ТЧ – творчески; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)

43

463

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческият центитален икотехномически обтипринос са: творчески възпроизводствен центитален икотехномически обтипринос*
(creative reproductional centital ecotechnomic obticontribution), творчески производствен центитален икотехномически обтипринос* (creative production
centital ecotechnomic obticontribution), творчески разменен центитален икотехномически обтипринос* (creative exchange centital ecotechnomic
obticontribution), творчески разпределителен центитален икотехномически обтипринос* (creative distributional centital ecotechnomic obticontribution),
творчески потребителен центитален икотехномически обтипринос*
(creative consumption centital ecotechnomic obticontribution), творчески стопанствен
центитален
икотехномически
обтипринос*
(creative
protoecotechnomizing centital ecotechnomic obticontribution), творчески следпроизводствен центитален икотехномически обтипринос* (creative postproduction centital ecotechnomic obticontribution), творчески предипотребителен центитален икотехномически обтипринос* (creative before-consumption
centital ecotechnomic obticontribution), творчески посреднически центитален
икотехномически
обтипринос*
(creative
intermediationary
centital
ecotechnomic obticontribution), творчески бизнес центитален икотехномически обтипринос* (creative business centital ecotechnomic obticontribution),
творчески алокативен центитален икотехномически обтипринос*
(creative allocative centital ecotechnomic obticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален творчески центитален икотехномически обтипринос* (individual
creative centital ecotechnomic obticontribution), фирмен творчески центитален икотехномически обтипринос* (firm creative centital ecotechnomic
obticontribution), обществен творчески центитален икотехномически обтипринос* (social creative centital ecotechnomic obticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творчески центитален усвояван икотехномически обтипринос* (creative centital assimilated ecotechnomic obticontribution) и творчески центитален създаван икотехномически обтипринос* (creative centital
gived ecotechnomic obticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческия центитален икотехномически обтипринос са (1)
творчески сустатитен центитален икотехномически обтипринос*
(creative sustatitic centital ecotechnomic obticontribution) [същото като творчес44
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки центитален икотехномически обтисустатит* (creative centital
ecotechnomic obtisustatite)], (2) творчески субстатен центитален икотехномически обтипринос* (creative substatum centital ecotechnomic
obticontribution) [същото като творчески центитален икотехномически обтисубстат* (creative centital ecotechnomic obtisubstatum)], (3) творчески запасов центитален икотехномически обтипринос* (creative stock centital
ecotechnomic obticontribution) [същото като творчески центитален икотехномически обтизапас* (creative centital ecotechnomic obtistock)], (4) творчески сустатантен центитален икотехномически обтипринос* (creative
sustatantal centital ecotechnomic obticontribution) [същото като творчески центитален икотехномически обтисустатант* (creative centital ecotechnomic
obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
центиталния икотехномически обтипринос едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Центитален
икотехномически обтипринос
(ЦТИТОП)
(центитален
икотехномически обтисубстантит)

Сустатитен
ЦТИТОП

Субстатен
ЦТИТОП

Запасов
ЦТИТОП

Сустатантен
ЦТИТОП

(центитален
икотехномически обтисустатит;

(центитален
икотехномически обтисубстат;

(центитален
икотехномически обтизапас;

(центитален
икотехномически обтисустатант;

сустатитен
икотехномически центит)

субстатен икотехномически
центит)

запасов икотехномически
центит)

сустатантен
икотехномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИТОП]

[вътрешно същество на
ЦТИТОП]

[външно същество на
ЦТИТОП]

[общо понятие
за същество на
ЦТИТОП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ЦТИТОП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ЦТИТОП

Сътворителен
(пригоден) запасов ЦТИТОП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ЦТИТОП

(сътворителен
центитален
икотехномически обтисустатит;

(сътворителен
центитален
икотехномически обтисубстат;

(сътворителен
центитален икотехномичес-ки
обтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
обтицентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
обтицентит)

сътворителен
запасов икотехномически обтицентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически обтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИТОП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИТОП]

[общо състояние
на външното
същество на
ЦТИТОП]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИТОП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа обтипригодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа обтипригодност}

{запасова центитална икотехномическа
обтипригодност}

{сустатантна центитална икотехномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)

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

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

Работен (сметен) сустатитен
ЦТИТОП

Работен (сметен) субстатен
ЦТИТОП

Работен (сметен) запасов
ЦТИТОП

Работен (сметен) сустатантен
ЦТИТОП

(работен центитален икотехномически обтисустатит;

(работен центитален икотехномически обтисубстат;

(работен центитален икотехномически обтизапас;

(работен центитален икотехномически обтисустатант;

работен сустатитен икотехномически обтицентит)

работен субстатен икотехномически обтицентит)

работен запасов
икотехномически обти-центит)

работен сустатантен икотехномически обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИТОП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИТОП]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИТОП]

[работно външно състояние на
общото същество на
ЦТИТОП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{запасова центитална икотехномичес-ка
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

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

Творчески (ползваем) сустатитен ЦТИТОП

Творчески
(ползваем) субстатен
ЦТИТОП

Творчески (ползваем) запасов
ЦТИТОП

Творчески (ползваем) сустатантен
ЦТИТОП

(творчески центитален икотехномически
обтисустатит;

(творчески центита-лен икотехномически
обтисубстат;

(творчески центитален икотехномически обтизапас;

(творчески центитален икотехномически
обтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически обтицентит)

творчески субстатен икотехномически обтицентит)

творчески запасов икотехномически обтицентит)

творчески сустатантен икотехномически
обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИТОП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИТОП]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ЦТИТОП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИТОП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова центитална икотехномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

50

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ЦТИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ЦТИТОП

(изпълнителен
центитален икотехномичес-ки
обтизапас;

(изпълнителен
центитален
икотехномически обтисустатант;

изпълнителен
запасов икотехномически обтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически обтицентит)

[външно състояние на външното същество
на ЦТИТОП]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИТОП]

{запасова центитална икотехномическа
обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

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

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

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ЦТИТОП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ЦТИТОП

Съзидателен
(изгоден) запасов ЦТИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен
ЦТИТОП

(съзидателен
центитален
икотехномически обтисустатит;

(съзидателен
центитален
икотехномически обтисубстат;

(съзидателен
центитален икотехномически
обтизапас;

(съзидателен
центитален
икотехномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
обтицентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
обтицентит)

съзидателен запасов икотехномически обтицентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИТОП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТОП]

[вътрешно състояние на външното същество
на
ЦТИТОП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИТОП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа обтиизгодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа обтиизгодност}

{запасова центитална икотехномическа
обтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

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

(унисъзидателен центитален
икотехномически обтисубстат;

(унисъзидателен центита-лен
икотехномически обтизапас;

(унисъзидателен центитален
икотехномически обтисустатант;

унисъзидателен
субстатен икотехномически
обтицентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически обтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически обтицентит)

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТОП]

[цялостно състояние на външното същество
на ЦТИТОП]

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИТОП]

{субстатна
центитална
икотехномическа обтиудовлетвореност}

{запасова центитална икотехномическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Творчески центиталeн икотехномически принос, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на творческото центитално икореномическо участие
(ТЧ – творчески; 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 творческия центитален икотехномически принос са (1) творчески центитален икотехномически субтипринос (творчески икотехномически субтицентит) и (2)
творчески центитален икотехномически обтипринос (творчески икотехномически обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческия центитален икотехномически принос са: творчески
възпроизводствен центитален икотехномически принос* (creative reproductional centital ecotechnomic contribution), творчески производствен
центитален икотехномически принос* (creative production centital
ecotechnomic contribution), творчески разменен центитален икотехномически принос* (creative exchange centital ecotechnomic contribution), творчески
разпределителен центитален икотехномически принос* (creative
distributional centital ecotechnomic contribution), творчески потребителен
центитален икотехномически принос* (creative consumption centital
ecotechnomic contribution), творчески стопанствен центитален икотехномически принос* (creative protoeconomizing centital ecotechnomic contribution),
творчески следпроизводствен центитален икотехномически принос*
(creative post-production centital ecotechnomic contribution), творчески предипотребителeн центитален икотехномически принос* (creative beforeconsumption centital ecotechnomic contribution), творчески посреднически
центитален икотехномически принос* (intermediationary creative centital
ecotechnomic contribution), творчески бизнес икотехномическии принос*
(creative business centital ecotechnomic contribution), творчески алокативен
центитален икотехномически принос* (creative allocative centital
ecotechnomic contribution) и други. Според ингредиентната общностна икотехномическиа обхватност се разграничават индивидуален творчески центитален икотехномически принос* (individual creative centital ecotechnomic
contribution), фирмен творчески центитален икотехномически принос*
(firm creative centital ecotechnomic contribution), обществен творчески центитален икотехномически принос* (social creative centital ecotechnomic
contribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творчески центитален усвояван икотехномически принос* (creative centital assimilated ecotechnomic contribution) и творчески центитален създаван икотехномически принос* (creative centital gived
ecotechnomic contribution).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческия центитален икотехномически принос са (1) творчески сустатитен центитален икотехномически принос* (creative sustatitic
centital ecotechnomic contribution) [същото като творчески центитален икотехномически сустатит* (creative centital ecotechnomic sustatite)], (2) творчески субстатен центитален икотехномически принос* (creative substatum
centital ecotechnomic contribution) [същото като творчески центитален икотехномически субстат* (creative centital ecotechnomic substatum)], (3) творчески запасов центитален икотехномически принос* (creative stock centital
ecotechnomic contribution) [същото като творчески центитален икотехномически запас* (creative centital ecotechnomic stock)], (4) творчески сустатантен центитален икотехномически принос* (creative sustatantal centital
ecotechnomic contribution) [същото като творчески центитален икотехномически сустатант* (creative centital ecotechnomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталния икотехномически принос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Центитален
икотехномически принос
(ЦТИТП)
(центитален
икотехномически субстантит)

Сустатитен
ЦТИТП

Субстатен
ЦТИТП

Запасов
ЦТИТП

Сустатантен
ЦТИТП

(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 сус-татит;

(сътворителен
центитален
икотехномически субстат;

(сътворителен
центитален
икотехномически запас;

(сътворителен
центитален
икореномически суста-тант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
центит)

сътворителен
субстатен икотехномически
центит)

сътворителен
запасов икотехномически
центит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИТП]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИТП]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИТП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа пригодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа пригодност}

{запасова
центитална
икотехномическа пригодност}

{сустатантна центитална икотехномическа пригодност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

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

Работен (сметен) субстатен
ЦТИТП

Работен (сметен) запасов
ЦТИТП

Работен (сметен) сустатантен
ЦТИТП

Работен (сметен) ЦТИТП

(работен центитален икотехномически сустатит;

(работен центитален икотехномически субстат;

(работен центитален икотехномически
запас;

(работен центитален икотехномически сустатант;

(работен центитален икотехноми-чески субстантит)

работен сустатитен икотехномически центит)

работен субстатен икотехномически центит)

работен запасов икотехномичес-ки центит)

работен сустатантен икотехномически центит)

[работно външно състояние
на ЦТИТП]

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИТП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИТП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ЦТИТП]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИТП]

{сустатитна
центи-тална
икотехномическа сметна
задоволеност}

{субстатна
центи-тална
икотехномическа сметна
задоволеност}

{запасова
центи-тална
икотехномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

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

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

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

Творчески
(ползваем) запасов ЦТИТП

Творчески (ползваем) сустатантен
ЦТИТП

(творчески центитален икотехномически сустатит;

(творчески центитален икотехномически субстат;

(творчески
центитален
икотехномически запас;

(творчески центитален икотехномически сустатант;

творчески сустатитен икотехномически центит)

творчески субстатен икотехномически центит)

творчески запасов икотехномически центит)

творчески сустатантен икотехномически
центит)

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

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИТП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИТП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИТП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа ползваема задоволеност}

{запасова
центитална
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 игодност}

{запасова
центитална
икотехномическа изгодност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа изгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

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

Унисъзидателен (удовлетворяващо)
ЦТИТП
(унисъзидателен 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]

{субстатна
центитална
икотехномическа удовлетвореност}

{запасова
центитална
икотехномическа удовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

{сустатитна
центитална
икотехномическа удовлетвореност}
(вид специфит
на икотехномически сустит)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Творчески центитален икотехномически субтипринос, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на творческото центитално икореномическо
участие (ТЧ – творчески; 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 творческият центитален икотехномически субтипринос са: творчески възпроизводствен центитален икотехномически субтипринос*
(creative reproductional centital ecotechnomic subticontribution), творчески производствен центитален икотехномически субтипринос* (creative
production centital ecotechnomic subticontribution), творчески разменен центитален икотехномически субтипринос* (creative exchange centital
ecotechnomic subticontribution), творчески разпределителен центитален
икотехномически субтипринос* (creative distributional centital ecotechnomic
subticontribution), творчески потребителен центитален икотехномически
субтипринос* (creative consumption centital ecotechnomic subticontribution),
творчески стопанствен центитален икотехномически субтипринос*
(creative protoecotechnomizing centital ecotechnomic subticontri-bution), творчески следпроизводствен центитален икотехномически субтипринос*
(creative post-production centital ecotechnomic subticontribution), творчески предипотребителен центитален икотехномически субтипринос* (creative
before-consumption centital ecotechnomic subticontribution), творчески посреднически центитален икотехномически субтипринос* (creative
intermediationary centital ecotechnomic subticontribution), творчески бизнес
икотехномически
субтипринос*
(business
centital
ecotechnomic
subticontribution), творчески алокативен центитален икотехномически
субтипринос* (creative allocative centital ecotechnomic subticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икохномическа обхватност се разграничават индивидуален творчески центитален икотехномически субтипринос* (individual creative centital ecotechnomic subticontribution), фирмен
творчески центитален икотехномически субтипринос* (firm creative
centital ecotechnomic subticontribution), обществен творчески центитален
икотехномически субтипринос* (social creative centital ecotechnomic
subticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творчески центитален усвояван икотехномически субтипринос* (creative centital assimilated ecotechnomic subticontribution) и творчески центитален създаван икотехномически субтипринос* (creative
centital gived ecotechnomic subticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческия центитален икотехномически субтипринос са (1)
творчески сустатитен центитален икотехномически субтипринос*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(creative sustatitic centital ecotechnomic subticontribution) [същото като творчески центитален икотехномически субтисустатит* (creative centital
ecotechnomic subtisustatite)], (2) творчески субстатен центитален икотехномически субтипринос* (creative substatum centital ecotechnomic subticontribution) [същото като творчески центитален икотехномически субтисубстат* (creative centital ecotechnomic subtisubstatum)], (3) творчески запасов
центитален икотехномически субтипринос* (creative stock centital
ecotechnomic subticontribution) [същото като творчески центитален икотехномически субтизапас* (creative centital ecotechnomic subtistock)], (4) творчески сустатантен центитален икотехномически субтипринос* (creative
sustatantal centital ecotechnomic subticontribution) [същото като творчески
центитален икотехномически субтисустатант* (creative centital
ecotechnomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталния икотехномически субтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческия центитален икотехномически субтипринос и тяхното
място сред разновидностите на центиталния икотехномически субтипринос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИТСП – центитален икотехномически субтипринос)

Центитален
икотехномически субтипринос
(ЦТИТСП)
(центитален
икотехномически субтисубстантит)

Сустатитен
ЦТИТСП

Субстатен
ЦТИТСП

Запасов
ЦТИТСП

Сустатантен
ЦТИТСП

(центитален
икотехномически субтисустатит;

(центитален
икотехномически субтисубстат;

(центитален
икотехномически субтизапас;

(центитален
икотехномически субтисустатант;

сустатитен
икотехномически центит)

субстатен икотехномически
центит)

запасов икотехномически
центит)

сустатантен
икотехномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИТСП]

[вътрешно същество на
ЦТИТСП]

[външно същество на
ЦТИТСП]

[общо понятие
за същество на
ЦТИТСП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)

68

488

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ЦТИТСП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ЦТИТСП

Сътворителен
(пригоден) запасов ЦТИТСП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ЦТИТСП

(сътворителен
центитален
икотехномически субтисустатит;

(сътворителен
центитален икотехномически
субтисубстат;

(сътворителен
центитален икотехномичес-ки
субтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
субтицентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
субтицентит)

сътворителен
запасов икотехномически субтицентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически субтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИТСП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИТСП]

[общо състояние
на външното
същество на
ЦТИТСП]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИТСП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа субтипригодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа субтипригодност}

{запасова центитална икотехномическа
субтипригодност}

{сустатантна центитална икотехномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

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

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

Работен (сметен) сустатитен
ЦТИТСП

Работен (сметен) субстатен
ЦТИТСП

Работен (сметен) запасов
ЦТИТСП

Работен (сметен) сустатантен
ЦТИТСП

(работен центитален икотехномически субтисустатит;

(работен центитален икотехномически субтисубстат;

(работен центитален икотехномически субтизапас;

(работен центитален икотехномически субтисустатант;

работен сустатитен икотехномически субтицентит)

работен субстатен икотехномически субтицентит)

работен запасов
икотехномически субтицентит)

работен сустатантен икотехномически субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИТСП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИТСП]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИТСП]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИТСП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова центитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

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

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

Творчески (ползваем) запасов
ЦТИТСП

Творчески (ползваем) сустатантен
ЦТИТСП

(творчески центитален икотехномически
субтисустатит;

(творчески центитален икотехномически субтисубстат;

(творчески центитален икотехномически субтизапас;

(творчески центитален икотехномически
субтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически субтицентит)

творчески субстатен икотехномически субтицентит)

творчески запасов икотехномически субтицентит)

творчески сустатантен икотехномически
субтицентит)

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

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИТСП]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ЦТИТСП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИТСП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова центитална икотехномическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ЦТИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ЦТИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ЦТИТСП

(изпълнителен
центитален икотехномически
субтисубстат;

(изпълнителен
центитален икотехномически
субтизапас;

(изпълнителен
центитален
икотехномически субтисустатант;

изпълнителен
субстатен икотехномически
субтицентит)

изпълнителен
запасов икотехномически субтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически субтицентит)

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИТСП]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИТСП]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИТСП]

{субстатна
центитална
икотехномическа субтизадоволеност}

{запасова центитална икотехномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

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

Съзидателен
(изгоден)
ЦТИТСП
(съзидателен
центитален
икотехномически субтисубстантит)
[вътрешно
състояние 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 субтиизгодност}

{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
центитална
икотехномическа субтиизгодност}
(вид съдържание на икотехномически сустант)
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до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 икотехномически
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)

ТВОРЧЕСКО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (creative
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески икокореномически обтисубстантит, творческа
икокореномическа заделеност (*) – икокореномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на творчески
икокореномически субект [на субстантивностен творчески икокореномически субект* (substantivitical creative ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от творческа икономическа обтизначимост (същото като
творчески икономически обтисубективит и творчески икономически инте74
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рес) и творчески икотехномически обтипринос (същото като творчески икотехномически обтиобективит и като творческа икотехномическа зададеност) (както и общо понятие за творческа икореномическо обтиучастие (в
т.ч. и за творческо икономическа обтизначимост и творчески икотехномически обтипринос) и творческо икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където творческата икономическа обтизначимост е творческа икономическа оценка на
творческия икотехномически обтипринос; една от разновидностите на икокореномическото обтиучастие (вж.), една от формите на съзидателното икокореномическо обтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното икокореномическо обтиучастие и един от конкретните изрази на икокореномическото творчество* (ecocorenomic creation), последното като състояние на
информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческото икокореномическо обтиучастие е творчески икокореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна творческа оценка или
още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна
творческа оценка, т.е. е обективно-субстантивностна творческа икокореномическа оценка* (objectively-substantivitical creative ecocorenomic
appraisement). Творческото икокореномическо обтиучастие е форма на съществуване на творческата обтиикокореномическа енергия* (creative
obtiecocorenomic energy) (вж. обтиикокореномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената творческа обтиикокореномическа активност*
(creative obtiecocorenomic activity) (вж. обтиикокореномическа активност). То
е кинестично опредметена творческа обтиикокореномическа активност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена творческа обтиикокореномическа потенциалност* (creative obtiecocorenomic potentiality) (вж. обтиикокореномическа
потенциалност).
Творческото икокореномическо обтиучастие е обективен творчески икокореномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим творчески
икокореномически
ингредиент*
(objectively-indispensable
creative
ecocorenomic ingredient) [на обективно-изискван творчески икокореномически ингредиент* (objectively-required creative ecocorenomic ingredient)] и в
частност – на обективно-необходимо творческо икокореномическо участие* (objectively-indispensable creative ecocorenomic participation (share)) [на
обективно-изисквано творчески икокореномическо участие* (objectivelyrequired creative ecocorenomic participation (share)]. По-своята природа той е
75
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------оптимален творчески икокореномически ингредиент* (optimal creative
ecocorenomic ingredient) [в частност оптимално творческо икокореномическо участие* (optimal creative 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 творческо икокореномическо участие* (individual
objectively-indispensable creative ecocorenomic participation (share)) (съкратено:
индивидуалнонеобходимо творческо икокореномическо участие), фирмено
обективнонеобходимо творческо икокореномическо участие* (firm objectively-indispensable creative ecocorenomic participation (share)) (съкратено: фирменонеобходимо творческо икокореномическо участие), обществено
обективнонеобходимо творческо икокореномическо участие* (social objectively-indispensable creative ecocorenomic participation (share)) (съкратено:
общественонеобходимо творческо икокореномическо участие и т.н.
Икокореномическото обтиучастие акцентира върху дейността на творческия икокореномически субект, който формира структурата на творческия 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 творческото икокореномическо обтиучастие са: (1) творческо трансцентитално икокореномическо
обтиучастие (същото като творчески икокореномически обтитрансцентит,
същото като творческа икокореномическа зададеност и като творческа икокореномическа заделеност), (2) творческо инцентитално икокореномическо
обтиучастие (същото като творчески икокореномически обтиинцентит и като творческа инцентитална икокореномическа заделеност), (3) творческо
центитално икокореномическо обтиучастие (същото като творчески икокореномически обтицентит и като творчески центитална икокореномическа
заделеност), (4) творческо уницентитално икокореномическо обтиучастие
(същото като творчески икокореномически обтиуницентит и като творческа
76
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------уницентитална икокореномическа заделеност) (фиг. 1, фиг. 2 и табл. 1). Ако
не е посочено друго, под творческо икокореномическо обтиучастие обикновено се подразбира творческото трансцентитално икокореномическо обтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЧ трансцентитално икокореномическо участие;
ТЧ икокореномически трансцентит
(ТЧ трансцентитално
икокореномическо
участие;
ТЧ икокореномическо участие)

ТЧ центитално
икокореномическо участие;
ТЧ икокореномически центит
(ТЧ центитално
икокореномическо участие)

ТЧ инцентитално
икокореномическо участие;
ТЧ икокореномически инцентит
(ТЧ инцентитално
икокореномическо
участие)

ТЧ трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
ТЧ икокореномически субтитрансцентит
(ТЧ икокореномическа ценностност;
ТЧ икокореномическа отдаденост)

ТЧ инцентитално

ТЧ трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
ТЧ икокореномически обтитрансцентит
(ТЧ трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
ТЧ икокореномическа заделеност)

ТЧ инцентитално

ТЧ центитално
икокореномическо субтиучастие;
ТЧ икокореномически субтицентит
(ТЧ икокореномически диспотант)

икокореномическо субтиучастие;
ТЧ икокореномически субтиинцентит
(ТЧ икокореномическа феност)

ТЧ центитално
икокореномическо обтиучастие;
ТЧ икокореномически обтицентит
(ТЧ центитална
икокореномическа
заделеност)

икокореномическо обтиучастие;
ТЧ икокореномически обтиинцентит
(ТЧ инцентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на творческото икокореномическо обтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (ТЧ – творчески; 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЧ икореномическо участие;
ТЧ икореномически субстантит

ТЧ икоуниреномическо участие;
ТЧ икоуниреномически субстантит

ТЧ икокореномическо участие;
ТЧ икокореномически субстантит

ТЧ икореномическо
субтиучастие;
ТЧ икореномически
субтисубстантит;
ТЧ икореномическа
реализираност

ТЧ икоуниреномическо субтиучастие;

ТЧ икокореномическо субтиучастие;

ТЧ икоуниреномически субтисубстантит;

ТЧ икокореномически субтисубстантит;

ТЧ икоуниреномическа реализираност

ТЧ икокореномическа реализираност

ТЧ икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоуниреномически обтисубстантит;
ТЧ икоуниреномическа заделеност

ТЧ икокореномическо обтиучастие;
ТЧ икокореномически обтисубстантит;
ТЧ икокореномическа заделеност

ТЧ икореномическо
обтиучастие;
ТЧ икореномически
обтисубстантит;
ТЧ икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Творческо икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности (ТЧ –
творчески; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото икокореномическо обтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икокореномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност
(ИКРОУ – икокореномическо обтиучастие)

Икокореномическо обтиучастие
(ИКРОУ)
(икокореномически обтисубстантит)
{икокореномическа заделeност}

Уницентитално ИКРОУ

Трансцентитално ИКРОУ

Инцентитално
ИКРОУ

Центитално
ИКРОУ

(икокореномически обтиуницентит)

(икокореномически обтитрансцентит)

(икокореномически обтиинцентит)

(икокореномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИКРОУ]

[вътрешна определеност на
ИКРОУ]

[външна определеност на
ИКРОУ]

[общо понятие
за определност
на ИКРОУ]

{уницентитална икокореномическа заделеност}

{трансцентитална икокореномическа
заделеност}

{инцентитална икокореномическа заделеност}

{центитална
икокореномическа заделеност}

(вид икокореномически диспозит)

(вид икокореномическа същност)

(вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИКРОУ
(сътворителен
икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИКРОУ]
{сътвортелна
икокореномическа заделeност;
икокореномическа обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИКРОУ

Сътворително
(пригодно) трансцентитално
ИКРОУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИКРОУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИКРОУ

(сътворителен
икокореномически обтиуницентит)

(сътворителен
икокореномически обтитрансцентит)

(сътворителен
икокореномически обтиинцентит)

(сътворителен
икокореномически обтицентит)

[общо състояние на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИКРОУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИКРОУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИКРОУ]

{сътворителна
уницентитална икокореномическа заделеност;

{сътворителна
трансцентитална икокореномическа
заделеност;

уницентитална икокореномическа обтипригодност}

трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{сътворителна {сътворителна
инцентитална ценититална
икокореномиикокореномическа заделеческа заделеност;
ност;
центитална
инцентитална
икокореномиикокореномичес-ка обтип- ческа обтипригодност}
ригодност}

(вид специфант
на икокореномически диспозит)

(вид специфант
на икокореномическа същност)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИКРОУ
(работен икокореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИКРОУ]
{работна икокореномическа
заделeност;
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИКРОУ

Работно (сметно) трансцентитално ИКРОУ

Работно (сметно) инцентитално ИКРОУ

Работно (сметно) центитално
ИКРОУ

(работен икокореномически
обтиуницентит)

(работен икокореномически
обтитрансцентит)

(работен икокореномически
обтиинцентит)

(работен икокореномически
обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИКРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИКРОУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИКРОУ]

{работна уницентитална
икокореномическа заделеност;

{работна
трансцентитална икокореномическа заделеност;

{работна инцентитална
икокореномическа заделеност;

{работна центитална икокореномическа
заделеност;

уницентитална икокореномическа сметна обтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИКРОУ
(творчески
икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРОУ]
{творческа
икокореномическа заделeност;
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИКРОУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИКРОУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИКРОУ

Творческа (ползваемо) центитално ИКРОУ

(творчески икокореномически
обтиуницентит)

(творчески икокореномически
обтитрансцентит)

(творчески икокореномически
обтиинцентит)

(творчески икокореномически
обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИКРОУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИКРОУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИКРОУ]

{творческа
уницентитална икокореномическа заделеност;

{творческа
трансцентитална икокореномическа
заделеност;

{творческа
инцентитална
икокореномическа заделеност;

{творческа
центитална
икокореномически заделеност;

уницентитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

центитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРОУ
(изпълнителен
икокореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИКРОУ]
{изпълнителна
икокореномическа заделeност;
икокореномическа обтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИКРОУ

(изпълнителен
икокореномически обтиуницентит)

(изпълнителен
икокореномически обтитрансцентит)

(изпълнителен
икокореномически обтиинцентит)

(изпълнителен
икокореномически обтицентит)

[външно състояние на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[външно състояние на външната определеност на
ИКРОУ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИКРОУ]

{изпълнителна
уницентитална икокореномическа заделеност;

{изпълнителна
трансцентитална икокореномическа
заделеност;

{изпълнителна инцентитална икокореномическа
заделеност;

{изпълнителна
центитална
икокореномическа заделеност;

уницентитална икокореномическа обтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа обтизадоволеност}

центитална
икокореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически диспозит)

(вид форма на
икокореномическа същност)

(вид форма на
икокореномическо явление)

(вид форма на
икокореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИКРОУ
(съзидателен
икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИКРОУ]
{съзидателна
икокореномическа заделeност;
икокореномическа обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИКРОУ

(съзидателен
икокореномически обтиуницентит)

(съзидателен
икокореномически обтитрансцентит)

(съзидателен
икокореномически обтиинцентит)

(съзидателен
икокореномически обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИКРОУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИКРОУ]

{съзидателна
уницентитална икокореномическа заделеност;

{съзидателна
трансцентитална икокореномическа
заделеност;

{съзидателна
инцентитална
икокореномическа заделеност;

{съзидателна
центитална
икокореномическа заделеност;

уницентитална икокореномическа обтиизгодност}

трансцентитална икокореномическа
обтиизгодност}

инцентитална
икокореномическа обтиизгодност}

центитална
икокореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически диспозит)

(вид съдържание на икокореномическа същност)

(вид съдържание на икокореномическо явление)

(вид съдържание на икокореномически диспозант)
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до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИКРОУ
(унисъзидателен икокореномически
обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИКРОУ]
{унисъзидателна икокореномическа заделeност;
икокореномическа обтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИКРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИКРОУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИКРОУ
ИКРОУ

(унисъзидателен (унисъзидателен
икокореномиикокореномически обтиуни- чески обтитранцентит)
сцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икокореномиикокореномически обтиинчески обтиценцентит)
тит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИКРОУ]

{унисъзидателна уницентитална икокореномическа
заделеност;

{унисъзидателна трансцентитална икокореномическа
заделеност;

{унисъзидателна инцентитална икокореномическа
заделеност;

{унисъзидателна центитална икокореномическа заделеност;

уницентитална икокореномическа обтиудовлетвореност}

трансцентитална икокореномическа обтиудовлетвореност}

инцентитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

центитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически диспозит)

(вид специфит
на икокореномическа същност)

(вид специфит
на икокореномическо явление)

(вид специфит
на икокореномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото икокореномическо обтиучастие са: творческо възпроизводствено икокореномическо обтиучастие* (creative reproductional
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо производствено икокореномическо обтиучастие* (creative production ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), творческо разменно икокореномическо обтиучастие* (creative
exchange ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо разпределително икокореномическо обтиучастие* (creative distributional ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо потребително икокореномическо
обтиучастие* (creative consumption ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
творческо стопанствено икокореномическо обтиучастие* (creative
protoeconomizing ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо следп86
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------роизводствено икокореномическо обтиучастие* (creative post-production
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо предипотребително
икокореномическо обтиучастие* (creative before-consumption ecocorenomic
obtiparti-cipation (obtishare)), творческо посредническо икокореномическо
обтиучастие* (creative intermediationary ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), творческо бизнес икокореномическо обтиучастие* (creative
business ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо алокативно
икокореномическо
обтиучастие*
(creative
allocative
ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално творческо икокореномическо обтиучастие* (individual creative ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), фирмено творческо икокореномическо обтиучастие* (firm
creative ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено творческо икокореномическо обтиучастие* (social creative ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо усвоявано икокореномическо обтиучастие*
(creative assimilated ecocorenomic subtiparticipation (obtishare)) и творческо
създавано икокореномическо обтиучастие* (creative gived ecocorenomic
obtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото икокореномическо обтиучастие са (1) творческо
сустатитно икокореномическо обтиучастие (същото като творчески икокореномически обтисустатит), (2) творческо субстатно икокореномическо
обтиучастие (същото като творчески икокореномически обтисубстат), (3)
творческо запасово икокореномическо обтиучастие (същото като творчески
икокореномически обтизапас), (4) творческо сустатантно икокореномическо
обтиучастие (същото като творчески икокореномически обтисустатант).
Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икокореномическото обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на творческото икокореномическо обтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икокореномическото обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИКРОУ – икокореномическо обтиучастие)

Икокореномическо обтиучастие
(ИКРОУ)
(икокореномически обтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИКРОУ
(сътворителен
икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИКРОУ]
{икокореномическа обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сустатитно
ИКРОУ

Субстатно
ИКРОУ

Запасово
ИКРОУ

Сустатантно
ИКРОУ

(икокореномически обтисустатит)

(икокореномически обтисубстат)

(икокореномически обтизапас)

(икокореномически обтисустатант)

[цялостно същество на
ИКРОУ]

[вътрешно същество на
ИКРОУ]

[външно същество на
ИКРОУ]

[общо понятие
за същество
на ИКРОУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореномически сустант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИКРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИКРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово ИКРОУ

Сътворително
(пригодно)
сустатантно
ИКРОУ

(сътворителен
икокореномически обтисустатит)

(сътворителен
икокореномически обтисубстат)

(сътворителен
икокореномически обтизапас)

(сътворителен
икокореномически обтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИКРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИКРОУ]

[общо състояние на външното
същество на
ИКРОУ]

[общо състояние на общото
съ-щество на
ИКРОУ]

{сустатитна
икокореномическа обтипригодност}

{субстатна
икокореномическа обтипригодност}

{запасова икокореномическа
обтипригодност}

{сустатантна икокореномическа обтипригодност}

(вид специфант на икокореномически
сустит)

(вид специфант
на икокореномическа субстанция)

(вид специфант
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работно (сметно) 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 вън[работно вън- шно състояние
шно състояние на цялостното
на
същество на
ИКРОУ]
ИКРОУ]
{икокореноми- {сустатитна
ческа сметна икокореномиобтизадоволе- ческа сметна
ност}
обтизадоволеност}
(разновидност
на икокорено- (разновидност
мическа форна форма на
ма)
икокореномически сустит)

[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 (сметно) ИКРОУ
(работен икореномически
обтисубстантит)

{субстатна
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИКРОУ
(творчески
икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРОУ]
{икокореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИКРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИКРОУ

Творческо (ползваемо) запасово
ИКРОУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИКРОУ

(творчески
икокореномически обтисустатит)

(творчески икокорено-мически
обтисубстат)

(творчески икокореномически
обтизапас)

(творчески икокореномически
обтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на ИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИКРОУ]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ИКРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИКРОУ]

{сустатитна
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
икокореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{запасова икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

90
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРОУ
(изпълнителен
икокореномически обтисубстантит)
{икокореномическа обтизадоволеност}
[външно състояние на
ИКРОУ]
(вид икокореномическа форма)

Съзидателно
(изгодно)
ИКРОУ
(съзидателен
икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно
състояние на
ИКРОУ]
{икокореномическа обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИКРОУ

Изпълнител-но
(задоволяващо) сустатантно ИКРОУ

(изпълнителен
икокореномически обтисустатит)

(изпълнителен
икокореномически обтисубстат)

(изпълнителен
икокореномически обтизапас)

(изпълнителен
икокореномически обтисустатант)

[външно състо-яние на
цялост-ното
същество на
ИКРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИКРОУ]

[външно състоя- [външно състоние на външното яние на общото
същество на
същество на
ИКРОУ]
ИКРОУ]

{сустатитна
икокореномическа обтизадоволеност}

{субстатна
икокореномическа обтизадоволеност}

{запасова икокореномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
(вид форма на
икокореномичес- икокореномика суперстанта) чески сустант)

Съзидателно
(изгодно)
сустатитно
ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИКРОУ

(съзидателен
икокореномически обтисустатит)

(съзидателен
икокореномически 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 ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- но (удовлетвоУнисъзидател- ряващо) сустаряващо) субсно (удовлеттитно ИКРОУ
татно ИКРОУ
воряващо)
(унисъзидател- (унисъзидателИКРОУ
ен икокореноен икокорено(унисъзидате- мически обтимически обтилен икокоресустатит)
субстат)
номически
[цялостно съсобтисубстан- [цялостно състояние
на
цятояние на въттит)
лостното сърешното същес[цялостно съсщество на
тво на
тояние на
ИКРОУ]
ИКРОУ]
ИКРОУ]
{сустатитна
{субстатна
{икокореноми- икокореномиикокореномическа обтиуческа обтиуческаобти
довлетворедовлетвореудовлетвореност}
ност}
ност}
(вид икокоре- (вид специфит (вид специфит
номически спе- на икокорено- на икокореномицифит)
мически сусческа субстантит)
ция)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИКРОУ

Унисъзида-телно (удовлетворяващо) сустатантно ИКРОУ

(унисъзидателен икокореномически обтизапас)

(унисъзидателен икокореномически обтисустатант)

[цялостно състояние на външното същество
на ИКРОУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИКРОУ]

{запасова икокореномическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
икокореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

ТВОРЧЕСКО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (ки) – във:
творческо икокореномическо обтиучастие;
творческо инцентитално икокореномическо обтиучастие;
творческо трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
творческо уницентитално икокореномическо обтиучастие;
творческо центитално икокореномическо обтиучастие.

(creative

ТВОРЧЕСКО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (creative
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа
ингредиентност), творчески икокореномически субтисубстантит, (*) – икокореномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на творчески икокореномически субект [на субстантивностен творчески икокореномически субект* (substantivitical
creative ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; ком92
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------бинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от творческа
икономическа субтизначимост (същото като творчески икономически субтисубективит) и творчески икотехномически субтипринос (същото като
творчески икотехномически субтиобективит) (както и общо понятие за
творческо икореномическо субтиучастие (в т.ч. и за творческа икономическа
субтизначимост и творчески икотехномически субтипринос) и творческо
икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно с форномическата
съставност са негови разновидности), където творческата икономическа
субтизначимост е икономическа оценка на творческия икотехномически
субтипринос; една от разновидностите на икокореномическото субтиучастие
(вж.), една от формите на съзидателното икокореномическо субтиучастие,
една от разновидностите на изпълнителното икокореномическо субтиучастие
и един от конкретните изрази на икокореномическото творчество*
(ecocorenomic creation), последното като състояние на информационно
функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж.
ценностна икономическа ингредиентност). Творческото икокореномическо
субтиучастие е творчески икокореномически ингредиент в качеството му на
субективно-изисквана субстантивностна творческа оценка или още е
субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна
творческа оценка, т.е. е субективно-субстантивностна творческа
икокореномическа оценка* (subjectively-substantivitical creative ecocorenomic
appraisement). Творческото икокореномическо субтиучастие е форма на
съществуване на творческата субтиикокореномическа енергия* (creative
subtiecocorenomic energy) (вж. субтиикококореномическа дейност) и
отношение на признаване на приложената творческа субтиикокореномическа
активност*
(creative
subtiecocorenomic
activity)
(вж.
субтиикококореномическа активност). То е кинестично опредметена творческа субтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа субтиикокореномическа потенциалност* (creative
subtiecocorenomic
Творческото икокореномическо
potentiality) (вж. субтиикокореномическа
субтиучастие акцентира
потенциалност
върху дейността
).
на творческия икокореномически субект, който формира структурата на творческия 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 творческото икокореномическо субтиучастие са: (1) творческо трансцентитално
икокореномическо субтиучастие (същото като творчески икокореномически
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтитрансцентит и същото като творчески икокореномическа ценностност
и като творческа икокореномическа отдаденост), (2) творческо инцентитално икокореномическо субтиучастие (същото като творчески икокореномически субтиинцентит и като творческа икокореномическа феност), (3) творческо центитално икокореномическо субтиучастие (същото като творчески икокореномически субтицентит и като творчески икокореномически диспотант), (4) творческо уницентитално икокореномическо субтиучастие (същото като творчески икокореномически субтиуницентит и като творчески икокореномически диспотит) (фиг. 1, фиг. 2 и табл. 1). Ако не е посочено друго,
под творческо икокореномическо субтиучастие обикновено се подразбира
творческото трансцентитално икокореномическо субтиучастие.
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЧ трансцентитално икокореномическо участие;
ТЧ икокореномически трансцентит
(ТЧ трансцентитално
икокореномическо
участие;
ТЧ икокореномическо участие)

ТЧ инцентитално икокореномическо участие;
ТЧ икокореномически инцентит
(ТЧ инцентитално
икокореномическо
участие)

ТЧ центитално
икокореномическо участие;
ТЧ икокореномически центит
(ТЧ центитално
икокореномическо участие)

ТЧ трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
ТЧ икокореномически субтитрансцентит
(ТЧ икокореномическа ценностност;
ТЧ икокореномическа отдаденост)

ТЧ инцентитално

ТЧ центитално
икокореномическо субтиучастие;
ТЧ икокореномически субтицентит
(ТЧ икокореномически диспотант)

ТЧ трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
ТЧ икокореномически обтитрансцентит
(ТЧ трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
ТЧ икокореномическа заделеност)

ТЧ инцентитално

икокореномическо субтиучастие;
ТЧ икокореномически субтиинцентит
(ТЧ икокореномическа феност)

ТЧ центитално
икокореномическо обтиучастие;
ТЧ икокореномически обтицентит
(ТЧ центитална
икокореномическа
заделеност)

икокореномическо обтиучастие;
ТЧ икокореномически обтиинцентит
(ТЧ инцентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на творческото икокореномическо субтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (ТЧ – творчески; 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 ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЧ икореномическо участие;
ТЧ икореномически субстантит

ТЧ икоуниреномическо участие;
ТЧ икоуниреномически субстантит

ТЧ икокореномическо участие;
ТЧ икокореномически субстантит

ТЧ икореномическо
субтиучастие;
ТЧ икореномически
субтисубстантит;
ТЧ икореномическа
реализираност

ТЧ икоуниреномическо субтиучастие;
ТЧ икоуниреномически субтисубстантит;

ТЧ Икокореномическо субтиучастие;
ТЧ икокореномически субтисубстантит;

ТЧ икоуниреномичес-ка реализираност

ТЧ икокореномическа реализираност

ТЧ икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоуниреномически обтисубстантит;
ТЧ икоуниреномическа заделеност

ТЧ икокореномическо обтиучастие;
ТЧ икокореномически обтисубстантит;
ТЧ икокореномическа заделеност

ТЧ икореномическо
обтиучастие;
ТЧ икореномически
обтисубстантит;
ТЧ икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Творческо икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности (ТЧ –
творчески; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото икокореномическо субтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икокореномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност
(ИКРСУ – икокореномическо субтиучастие)

Икокореномическо субтиучастие
(ИКРСУ)
(икокореномически субтисубстантит)
{икокореномическа реализираност}

Уницентитално ИКРСУ

Трансцентитално ИКРСУ

Инцентитално
ИКРСУ

Центитално
ИКРСУ

(икокореномически субтиуницентит)

(икокореномически субтитрансцентит)

(икокореномически субтиинцентит)

(икокореномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИКРСУ]

[вътрешна определеност на
ИКРСУ]

[външна определеност на
ИКРСУ]

[общо понятие
за определност
на ИКРСУ]

{уницентитална икокореномическа реализираност;

{трансцентитална икокореномическа
реализираност;

{инцентитална икокореномическа реализираност;

{центитална
икокореномическа реализираност;

икокореномически диспотит}

икокореномическа отдаденост}

икокореномическа феност}

икокореномически диспотант}

(вид икокореномически диспозит)

(вид икокореномическа същност)

(вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически диспозант)
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Сътворително
(пригодно)
ИКРСУ
(сътворителен
икокореномически субтисубстантит)
[общо понятие за състояние на
ИКРСУ]
{сътворителна икокореномическа реализираност;
икокореномимическа субтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИКРСУ

Сътворително
(пригодно) трансцентитално
ИКРСУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИКРСУ

Сътворително
(пригодно) центитално
ИКРСУ

(сътворителен
икокореномически субтиуницентит)

(сътворителен
икокореномически субтитрансцентит)

(сътворителен
икокореномически субтиинцентит)

(сътворителен
икокореномически субтицентит)

[общо състоя[общо състояние
ние на цялостна вътрешната
ната определе- определеност на
ност на ИКРСУ]
ИКРСУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИКРСУ]

[общо състояние на общата
определеност
на ИКРСУ]

{сътворителна
уницентитална икокореномическа реализираност;

{сътворителна
трансцентитална икокореномическа
реализираност;

{сътворителна {сътворителинцентитална на центиталикокореномина икокореноческа реализи- мическа реалираност;
зираност;

сътворителен
икокореномически диспотит;

сътворителна
икокореномическа отдаденост;

сътворителна
икокореномическа феност;

сътворителен
икокореномически диспотант;

уницентитална икокореномическа субтипригодност}

трансцентитална икокореномическа субтипригодност}

инцентитална
икокореномическа субтипригодност}

центитална
икокореномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икокореномически диспозит)

(вид специфант
на икуниореномическа същност)

(вид специфант
на икокореномическо явление)

(вид специфант на икокореномически
диспозант)
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИКРСУ
(работен икокореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние на
ИКРСУ]
{работна икокореномическа реализираност;
икокореномическа сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИКРСУ

Работно (сметно) трансцентитално ИКРСУ

Работно (сметно) инцентитално ИКРСУ

Работно (сметно) центитално ИКРСУ

(работен икокореномически
субтиуницентит)

(работен икокореномически
субтитрансцентит)

(работен икокореномически
субтиинцентит)

(работен икокореномически
субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИКРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИКРСУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИКРСУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИКРСУ]

{работна уницентитална
икокореномическа реализираност;

{работна
трансцентитална икокореномическа реализираност;

{работна инцентитална
икокореномическа реализираност;

{работна центитална икокореномическа
реализираност;

работен икокореномически
диспотит;

работна икокореномическа
отдаденост;

работна икокореномическа
феност;

работен икоуниреномически диспотант;

уницентитална икокореномическа сметна субтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИКРСУ
(творчески
икокореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРСУ]
{творческа
икокореномическа реализираност;
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИКРСУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИКРСУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИКРСУ

Творческа
(ползваемо)
центитално
ИКРСУ

(творчески икокореномически
субтиуницентит)

(творчески икокореномически
субтитрансцентит)

(творчески икокореномически
субтиинцентит)

(творчески
икокореномичес-ки субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИКРСУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИКРСУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност
на ИКРСУ]

{творческа
уницентитална икокореномическа реализираност;

{творческа
трансцентитална икокореномическа
реализираност;

{творческа инцентитална
икокореномическа реализираност;

{творческа
центитална
икокореномическа реализираност;

творчески икокореномически
диспотит;

творческа икокореномическа
отдаденост;

творческа икокореномическа
феност;

творчески
икокореномически диспотант;

уницентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

центитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)

100

520

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Изпълнително (задоволяващо) ИКРСУ
(изпълнителен икокореномически
субтисубстантит)
[външно състояние на
ИКРСУ]
{изпълнителна икокореномическа реализираност;
икокореномическа субтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИКРСУ

(изпълнителен
икокореномически субтиуницентит)

(изпълнителен
икокореномически субтитрансцентит)

(изпълнителен
икокореномически субтиинцентит)

(изпълнителен
икокореномически субтицентит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИКРСУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИКРСУ]

[външно състояние на външната определеност на ИКРСУ]

[външно състояние на общата
определеност
на ИКРСУ]

{изпълнителна
уницентитална икокореномическа реализираност;

{изпълнителна
трансцентитална икокореномическа
реализираност;

{изпълнителна
инцентитална
икокореномическа реализираност;

{изпълнителна центитална икокореномическа реализираност;

изпълнителен
икокореномически диспотит;

изпълнителна
икокореномическа отдаденост;

изпълнителна
икокореномическа феност;

изпълнителен
икокореномически диспотант;

уницентитална икокореномическа субтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа субтизадоволеност}

центитална
икокореномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически диспозит)

(вид форма на
икокореномическа същност)

(вид форма на
икокореномическо явление)

(вид форма на
икокореномически диспозант)
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Съзидателно
(изгодно)
ИКРСУ
(съзидателен
икокореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИКРСУ]
{съзидателна
икокореномическа реализираност;
икокореномическа субтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) центитално
ИКРСУ

(съзидателен
икокореномически субтиуницентит)

(съзидателен
икокореномически субтитрансцентит)

(съзидателен
икокореномически субтиинцентит)

(съзидателен
икокореномически субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИКРСУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИКРСУ]

[вътрешно състояние на обща-та определеност на
ИКРСУ]

{съзидателна
уницентитална икокореномическа реализираност;

{съзидателна
трансцентитална икокореномическа
реализираност;

{съзидателна
инцентитална
икокореномическа реализираност;

{съзидателна
центитална
икокореномическа реализираност;

съзидателен
икокореномически диспотит;

съзидателна
икокореномическа отдаденост;

съзидателна
икокореномическа феност;

съзидателен
икокореномически диспотант;

уницентитална икокореномическа субтиизгодност}

трансцентитална икокореномическа
субтиизгодност}

инцентитална
икокореномическа субтиизгдоност}

центитална
икокореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически диспозит)

(вид съдържание на икокореномическа същност)

(вид съдържание на икокореномическо явление)

(вид съдържание на икокореномически диспозант)
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИКРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИКРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) инцентитално ИКРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) центитално ИКРСУ

Унисъзидател- (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидатеикокореномиикокореномиикокореномилен икокорено (удовлетвочески
субтиучески
субтитчески
субтиинномически
субряващо)
ницентит)
рансцентит)
центит)
тицентит)
ИКРСУ
[цялостно със- [цялостно състо- [цялостно със[цялостно със(унисъзидатетояние
на
цяяние
на
вътрештояние
на
вънтояние на облен икокорелостната опрената определешната опредещата определеномически
деленост
на
ност
на
ИКРСУ]
леност
на
ност на
субтисубстанИКРСУ]
ИКРСУ]
ИКРСУ]
тит)
{унисъзида[цялостно със- {унисъзидател- {унисъзидател- {унисъзидателна
трансценна
уницентина
инцентителна
центитояние на
титална
икотална икокотална икокотална икокоИКРСУ]
кореномическа
реномическа
реномическа
реномическа
{унисъзидател- реализираност; реализираност; реализираност;
реализирана икокореноност;
мическа реалиунисъзидатеунисъзидателунисъзидателунисъзидатезираност;
лен икокоренона икокоренона икокорено- лен икокореномически дисикокореномическа отдамическа фемически диспотит;
мическа субденост;
ност;
потант;
тиудовлетвоуницентиталтрансцентиинцентитална
центитална
реност}
на икокоренотална икокоикокореномиикокореномическа субтиреномическа
(вид икокореческа субтиумическа субудовлетвореномически спесубтиудовлетдовлетворетиудовленост}
цифит)
вореност}
ност}
твореност}
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокореномина икокоренона икокореномически диспо- ческа същност)
мическо явлемически диспозит)
ние)
зант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото икокореномическо субтиучастие са: творческо възпроизводствено икокореномическо субтиучастие* (creative reproductional
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо производствено икокореномическо
субтиучастие*
(creative
production
ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), творческо разменно икокореномическо субтиучастие* (creative exchange ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо разпределително икокореномическо субтиучастие* (creative
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------distributional ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо потребително икокореномическо субтиучастие* (creative consumption ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), творческо стопанствено икокореномическо
субтиучастие* (creative protoeconomizing ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), творческо следпроизводствено икокореномическо субтиучастие* (creative post-production ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)),
творческо предипотребително икокореномическо субтиучастие* (creative
before-consumption ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо посредническо икокореномическо субтиучастие* (creative intermediationary
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо бизнес икокореномическо субтиучастие* (creative business ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), творческо алокативно икокореномическо субтиучастие*
(creative allocative ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално творческо икокореномическо субтиучастие* (individual
ecocorenomic creative subtiparticipation (subtishare)), фирмено творческо икокореномическо субтиучастие* (firm creative ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), обществено творческо икокореномическо субтиучастие*
(social creative ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо усвоявано икокореномическо субтиучастие*
(creative assimilated ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и творческо
създавано икокореномическо субтиучастие* (creative gived ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото икокореномическо субтиучастие са (1) творческо
сустатитно икокореномическо субтиучастие (същото като творчески икокореномически субтисустатит), (2) творческо субстатно икокореномическо
субтиучастие (същото като творчески икокореномически субтисубстат), (3)
творческо запасово икокореномическо субтиучастие (същото като творчески
икокореномически субтизапас), (4) творческо сустатантно икокореномическо субтиучастие (същото като творчески икокореномически субтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икокореномическото субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 2.
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на творческото 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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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Творческо
(ползваемо)
ИКРСУ
(творчески
икокореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРСУ]
{икокореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИКРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИКРСУ

Творческо (ползваемо) запасово
ИКРСУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИКРСУ

(творчески
икокореномически субтисустатит)

(творчески икокореномически
субтисубстат)

(творчески икокореномически
субтизапас)

(творчески икокореномически
субтисустатант)

[творческо
външно състоя-ние на
цялостното
същество на
ИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИКРСУ]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ИКРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИКРСУ]

{сустатитна
{субстатна
икокореномиикокореномическа ползвае- ческа ползваема
ма субтизадо- субтизадоволеволеност}
ност}

{запасова икокореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
икокореномичес- икокореномика суперстанта) чески сустант)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово ИКРСУ

Изпълнител-но
(задоволяващо) сустатантно ИКРСУ

(изпълнителен
икокореномически субтисустатит)

(изпълнителен
икокореномически субтисубстат)

(изпълнителен
икокореномически субтизапас)

(изпълнителен
икокореномически субтисустатант)

[външно състояние на цялостното същество на
ИКРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИКРСУ]

[външно състоя- [външно състоние на външното яние на общото
същество на
същество на
ИКРСУ]
ИКРСУ]

{сустатитна
икокореномическа субти(вид икокорезадоволеномическа форност}
ма)
(вид форма на

{субстатна
икокореномическа субтизадоволеност}

{запасова икокореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
(вид форма на
икокореномичес- икокореномика суперстанта) чески сустант)

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРСУ
(изпълнителен
икокореномически субтисубстантит)
{икокореномическа субтизадоволеност}
[външно състояние на
ИКРСУ]

икокореномически сустит)
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Съзидателно
(изгодно)
ИКРСУ
(съзидателен
икокореномически субтисубстантит)
[вътрешно
състояние на
ИКРСУ]
{икокореномическа субтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИКРСУ

(съзидателен
икокореномически субтисустатит)

(съзидателен
икокореномичес-ки субтисубстат)

(съзидателен
икокореномически субтизапас)

(съзидателен
икокореномически субтисустатант)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИКРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИКРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИКРСУ]

{сустатитна
икокореномическа субтиизгодност}

{субстатна
икокореномическа субтиизгодност}

{запасова икокореномическа
субтиизгодност}

{сустатантна икокореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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)

ТВОРЧЕСКО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (ки) – във:
творческо икокореномическо субтиучастие;
творческо инцентитално икокореномическо субтиучастие;
творческо трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
творческо уницентитално икокореномическо субтиучастие;
творческо центитално икокореномическо субтиучастие.

(creative

ТВОРЧЕСКО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (creative ecocorenomic
participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески икокореномически субстантит, (*) – икокореномически ингредиент,
който количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на творчески икокореномически
субект [на субстантивностен творчески икокореномически субект*
(substantivitical ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
110
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------творческа икономическа значимост (същото като творчески икономически
субективит) и творчески икотехномически принос (същото като творчески
икотехномически обективит) (както и общо понятие за творческо икореномическо участие (в т.ч. и за творческа икономическа значимост и творчески
икотехномически принос) и творческо икоуниреномическо участие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където
творческата икономическа значимост е творческа икономическа оценка на
творческия икотехномическия принос; една от разновидностите на икокореномическото участие (вж.), една от формите на съзидателното икокореномическо участие, една от разновидностите на изпълнителното икокореномическо
участие и един от конкретните изрази на икокореномическото творчество*
(ecocorenomic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна
икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за творческо икокореномическо субтиучастие (същото като творчески икокореномически субтисубстантит) и творческо икокореномическо обтиучастие (същото като
творчески икокореномически обтисубстантит) (вж. икокореномика). Творческото икокореномическо участие е форма на съществуване на творческата
икокореномическа енергия* (creative ecocorenomic energy) (вж. икокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената творческа икокореномическа активност* (creative ecocorenomic activity) (вж. икокореномическа активност). То е кинестично опредметена творческа икокореномическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа икокореномическа потенциалност* (creative ecocorenomic potentiality) (вж. икокореномическа потенциалност).
Творческото икокореномическо участие акцентира върху дейността на
творческия икокореномически субект, който формира структурата на творческия 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 творческото
икокореномическо участие са: (1) творческо трансцентитално икокореномическо участие (същото като творчески икокореномически трансцентит), (2)
творческо инцентитално икокореномическо участие (същото като творчески
икокореномически инцентит), (3) творческо центитално икокореномическо
участие (същото като творчески икокореномически центит), (4) творческо
уницентитално икокореномическо участие (същото като творчески икокоре111
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически уницентит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под творческо икокореномическо участие обикновено се подразбира творческото трансцентитално икокореномическо участие.
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЧ трансцентитално икокореномическо участие;
ТЧ икокореномически трансцентит
(ТЧ трансцентитално
икокореномическо
участие;
ТЧ икокореномическо участие)

ТЧ центитално
икокореномическо участие;
ТЧ икокореномически центит
(ТЧ центитално
икокореномическо участие)

ТЧ инцентитално
икокореномическо участие;
ТЧ икокореномически инцентит
(ТЧ инцентитално
икокореномическо
участие)

СЗ трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
СЗ икокореномически субтитрансцентит
(СЗ икокореномическа ценностност;
СЗ икокореномическа отдаденост)

ТЧ инцентитално

ТЧ трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
ТЧ икокореномически обтитрансцентит
(ТЧ трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
ТЧ икокореномическа заделеност)

ТЧ инцентитално

ТЧ центитално
икокореномическо субтиучастие;
ТЧ икокореномически субтицентит
(ТЧ икокореномически диспотант)

икокореномическо субтиучастие;
ТЧ икокореномически субтиинцентит
(ТЧ икокореномическа феност)

ТЧ центитално
икокореномическо обтиучастие;
ТЧ икокореномически обтицентит
(ТЧ центитална
икокореномическа
заделеност)

икокореномическо обтиучастие;
ТЧ икокореномически обтиинцентит
(ТЧ инцентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на творческото икокореномическо участие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (ТЧ – творчески; 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) творческо икокореномическо субтиучастие (творчески икокореномически
113
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до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтисубстантит) и (2) творческо икокореномическо обтиучастие (творчески икокореномически обтисубстантит) (фиг. 2).

ТЧ икореномическо участие;
ТЧ икореномически субстантит

ТЧ икореномическо
субтиучастие;
ТЧ икореномически
субтисубстантит;
ТЧ икореномическа
реализираност

ТЧ икореномическо
обтиучастие;
ТЧ икореномически
обтисубстантит;
ТЧ икореномическа
заделеност

ТЧ икоуниреномическо участие;
ТЧ икоуниреномически субстантит

ТЧ икокореномическо участие;
ТЧ икокореномически субстантит

ТЧ икоуниреномическо субтиучастие;
ТЧ икоуниреномически субтисубстантит;

ТЧ икокореномическо
субтиучастие;
ТЧ икокореномически субтисубстантит;

ТЧ икоуниреномическа реализираност

ТЧ икокореномическа реализираност

ТЧ икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоуниреномически обтисубстантит;
ТЧ икоуниреномическа заделеност

ТЧ икокореномическо обтиучастие;
ТЧ икокореномически обтисубстантит;
ТЧ икокореномическа заделеност

Фиг. 2. Творческо икокореномическо участие и неговите разновидности (ТЧ – творчески; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир –
решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото икокореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на икокореномическото участие едновременно според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИКРУ – икокореномическо участие)

Икокореномическо
участие
(ИКРУ)
(икокореномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИКРУ
(сътворителен
икокореномически субс.тантит)
[общо понятие
за състояние
на ИКРУ]
{икокореномическа пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Уницентитално ИКРУ

Трансцентитално ИКРУ

Инцентитално
ИКРУ

Центитално
ИКРУ

(икокореномически уницентит)

(икокореномически трансцентит)

(икокореномически инцентит)

(икокореномически центит)

[цялостна определеност на
ИКРУ]

[вътрешна определеност на
ИКРУ]

[външна определеност на
ИКРУ]

[общо понятие
за определност
на ИКРУ]

(вид икокореномически диспозит)

(вид икокореномическа същност)

вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически диспозант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИКРУ

Сътворително
(пригодно)
трансцентитално
ИКРУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИКРУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИКРУ

(сътворителен
икокореномически уницентит)

(сътворителен
икокореномически трансцентит)

(сътворителен
икокореномически инцентит)

(сътворителен
икокореномически центит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИКРУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИКРУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИКРУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа пригодност}

{трансцентитална икокореномическа пригодност}

{инцентитална икокореномическа
пригодност}

{центитална
икокореномическа пригодност}

(вид специфант
на икокореномически диспозит)

(вид специфант
на икокореномическа същност)

(вид специфант
на икокореномическо явление)

(вид специфант
на икокореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИКРУ
(работен
икокореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИКРУ]
{икокореномическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИКРУ

Работно (сметно) трансцентитално ИКРУ

Работно (сметно) инцентитално ИКРУ

Работно (сметно) центитално
ИКРУ

(работен икокореномически
уницентит)

(работен икокореномически
трансцентит)

(работен икокореномически
инцентит)

(работен икокореномически
центит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИКРУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИКРУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{инцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{центитална
икокореномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномическиски диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творческо
(ползваемо)
ИКРУ
(творчески
икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на ИКРУ]
{икокореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРУ
(изпълнителен
икокореномически субс.тантит)
[външно състояние на
ИКРУ]
{икокореномическа задоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИКРУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИКРУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИКРУ

Творческо (ползваемо) центитално ИКРУ

(творчески икокореномически
уницентит)

(творчески икокореномически
трансцентит)

(творчески икокореномически
инцентит)

(творчески икокореномически
центит)

[творческо външно състоя-ние
на цялост-ната
определеност на
ИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
опреде-леност
на ИКРУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИКРУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа ползваема задоволеност}

{трансцентитална икокореномическа ползваема задоволеност}

{инцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)

Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИКРУ

(изпълнителен
икокореномически уницентит)

(изпълнителен
икокореномически трансцентит)

(изпълнителен
икокореномически инцентит)

(изпълнителен
икокореномически центит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИКРУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на
ИКРУ]

[външно състояние на външната определеност на ИКРУ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа
задоволеност}

{трансцентитална икокореномическа
задоволеност}

{инцентитална икокореномическа
задоволеност}

{центитална
икокореномическа задоволеност}

(вид форма на
икокореномически диспозит)

(вид форма на
икокореномическа същност)

(вид форма на
икокореномическо явление)

(вид форма на
икокореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИКРУ
(съзидателен
икокореномически субстантит)
[вътрешно
състояние на
ИКРУ]
{икокореномическа изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИКРУ

(съзидателен
икокореномически уницентит)

(съзидателен
икокореномически трансцентит)

(съзидателен
икокореномически инцентит)

(съзидателен
икокореномически центит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИКРУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИКРУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИКРУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа
изгодност}

{трансцентитална икокореномическа
изгодност}

{инцентитална икокореномическа
изгодност}

{центитална
икокореномическа изгодност}

(вид съдържание на икокореномически диспозит)

(вид съдържание на икокореномическа същност)

(вид съдържание на икокореномическо явление)

(вид съдържание на икокореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИКРУ
(унисъзидателен икокореномически
суб-стантит)
[цялостно състояние на
ИКРУ]
{икокореномическа удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИКРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИКРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИКРУ
ИКРУ

(унисъзидателен
икокореномически уницентит)

(унисъзидателен
икокореномически трансцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икокореномиикокореномически инцентит)
чески центит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на ИКРУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на
ИКРУ]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИКРУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа
удовлетвореност}

{трансцентитална икокореномическа
удовлетвореност}

{инцентитална икокореномическа
удовлетвореност}

{центитална
икокореномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически диспозит)

(вид специфит
на икокореномическа същност)

(вид специфит
на икокореномическо явление)

(вид специфит
на икокореномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото икокореномическо участие са: творческо възпроизводствено икокореномическо участие* (creative reproductional ecocorenomic
participation (share)), творческо производствено икокореномическо участие*
(creative production ecocorenomic participation (share)), творческо разменно
икокореномическо участие* (creative exchange ecocorenomic participation
(share)), творческо разпределително икокореномическо участие* (creative
distributional ecocorenomic participation (share)), творческо потребително
икокореномическо участие* (creative consumption ecocorenomic participation
(share)), творческо стопанствено икокореномическо участие* (creative
protoeconomizing ecocorenomic participation (share)), творческо следпроизводствено икокореномическо участие* (creative post-production ecocorenomic
participation (share)), творческо предипотребително икокореномическо
участие* (creative before-consumption ecocorenomic participation (share)), творческо посредническо икокореномическо участие* (creative intermediationary
ecocorenomic participation (share)), творческо бизнес икокореномическо участие* (creative business ecocorenomic participation (share)), творческо алока119
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тивно икокореномическо участие* (creative allocative ecocorenomic
participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално творческо икокореномическо
участие* (individual creative ecocorenomic participation (share)), фирмено
творческо икокореномическо участие* (firm creative ecocorenomic
participation (share)), обществено творческо икокореномическо участие*
(social creative ecocorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо усвоявано икокореномическо участие* (creative
assimilated ecocorenomic participation (share)) и творческо създавано икокореномическо участие* (creative gived ecocorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото икокореномическо участие са (1) творческо сустатитно икокореномическо участие (същото като творчески икокореномически
сустатит), (2) творческо субстатно икокореномическо участие (същото като
творчески икокореномически субстат), (3) творческо запасово икокореномическо участие (същото като творчески икокореномически запас), (4) творческо сустатантно икокореномическо участие (същото като творчески икокореномически сустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икокореномическото участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на творческото 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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до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работно (сметно) сустатитно
ИКРУ

Работно (сметно) субстатно
ИКРУ

Работно (сметно) запасово
ИКРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИКРУ

(работен икокореномически
сустатит)

(работен икокореномически
субстат)

(работен икокореномически запас)

(работен икоуниреномически
сустатант)

[работно външно състояние на
[работно вън- цялостното съшно състояние
щество на
на ИКРУ]
ИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИКРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИКРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ИКРУ]

{икокореномическа сметна
задоволеност}

{сустатитна
икокореномическа сметна задоволеност}

{субстатна
икокореномическа сметна
задоволеност}

{запасова икокореномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
икокореномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИКРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИКРУ

Творческо
Творческа (пол(ползваемо) за- зваемо) сустапасово ИКРУ
тантно ИКРУ

(творчески икокореноми-чески
сустатит)

(творчески икокореномически
субстат)

(творчески
икокореномически запас)

(творчески икокореномически сустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИКРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИКРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИКРУ]

{икокореномическа ползваема задоволеност}

{сустатитна
икокореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на икокореномическа форма)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

{субстатна
{запасова ико- {сустатантна
икокореноми- кореномическа икокореномическа ползваема ползваема за- ческа ползваезадоволеност}
доволеност}
ма задоволеност}
(разновидност
(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
на форма на
икокореномиикокореномиикокореномическа субстанческа суперчески сустант)
ция)
станта)

Работно (сметно) ИКРУ
(работен икоуниреномически субстантит)

(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
ИКРУ
(творчески
икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРУ]
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРУ
(изпълнителен
икокореномически субстантит)
{икокореномическа задоволеност}
[външно състояние на
ИКРУ]
(вид икокореномическа
форма)

Съзидателно
(изгодно)
ИКРУ
(съзидателен
икокореномически субстантит)
[вътрешно
състояние на
ИКРУ]
{икокореномическа изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИКРУ

Изпълнително
Изпълнително
(задоволяващо) (задоволяващо)
субстатно ИКРУ запасово ИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИКРУ

(изпълнителен
икокореномически сустатит)

(изпълнителен
икокореномически субстат)

(изпълнителен
икокореномически запас)

(изпълнителен
икокореномически сустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИКРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИКРУ]

[външно състояние на външното същество на ИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИКРУ]

{сустатитна
икокореномическа задоволеност}

{субстатна
икокореномическа задоволеност}

{запасова ико- {сустатантна
кореномическа икокореномизадоволеност} ческа задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИКРУ

(съзидателен
икокореномически сустатит)

(съзидателен
икокореномически субстат)

(съзидателен
икокореномически запас)

(съзидателен
икокореномически сустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИКРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИКРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИКРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИКРУ]

{сустатитна
икокореномическа изгодност}

{субстатна
икокореномическа игодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)
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{запасова ико- {сустатантна
кореномическа икокореномиизгодност}
ческа изгодност}
(вид съдържа- (вид съдържание на икоко- ние на икокоререномическа
номически суссуперстанта)
тант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИКРУ
(унисъзидателен икокореномически
субстантит)
[цялостно състояние на
ИКРУ]
{икокореномическа удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатитно ИКРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) субстатно
ИКРУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИКРУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) сустатант-но ИКРУ

(унисъзидателен икокореномически сустатит)

(унисъзидателен
икокореномически субстат)

(унисъзидателен икокореномически запас)

(унисъзидателен икокореномически сустатант)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИКРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество
на ИКРУ]

[цялостно състояние на външното същество на ИКРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИКРУ]

{сустатитна
икокореномическа удовлетвореност}

{субстатна
икокореномическа удовлетвореност}

{запасова ико- {сустатантна
кореномическа икокореномиудовлеческа удовлеттвореност}
вореност}

(вид специфит
на икокореномически сустит)

(вид специфит
на икокореномическа субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

ТВОРЧЕСКО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (creative ecocorenomic
participation (share)) (ки) – във:
творческо икокореномическо участие;
творческо инцентитално икокореномическо участие;
творческо трансцентитално икокореномическо участие;
творческо уницентитално икокореномическо участие;
творческо центитално икокореномическо участие.
ТВОРЧЕСКО ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИЦЕНТИТ* (creative ecorenomic
obticentite) – същото като творческа центитална икореномическа заделеност
и като творческо центитално икореномическо обтиучастие.
ТВОРЧЕСКО
ИКОРЕНОМИЧЕСКО
ОБТИУЧАСТИЕ*
(creative
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески икореномически обтисубстантит, творчески икореномическа заделеност (*) – икореномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпро124
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изводствена икономическа единица в качеството й на творчески икореномически субект [на субстантивностен икореномически творчески субект*
(substantivitical creative ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за творческа икономическа обтизначимост (същото
като творчески икономически обтисубективит и като творчески икономически интерес) и творчески икотехномически обтипринос (същото като творчески икотехномически обтиобективит и като творческа икотехномическа зададеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на икореномическото
обтиучастие (вж.), една от формите на съзидателното икореномическо обтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното икореномическо обтиучастие и един от конкретните изрази на икореномическото творчество*
(ecorenomic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческото икореномическо обтиучастие е творчески икореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана
субстантивностна творческа оценка или още е обективно отражение на
обективно-необходимата субстантивностна творческа оценка, т.е. е обективно-субстантивностна творческа икореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical creative ecorenomic appraisement). Творческото икореномическо
обтиучастие е форма на съществуване на творческата обтиикореномическа енергия* (creative obtiecorenomic energy) (вж. обтиикореномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената творческа обтиикореномическа активност* (creative obtiecorenomic activity) (вж. обтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена творческа обтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа обтиикореномическа потенциалност* (creative obtiecorenomic potentiality) (вж. обтиикореномическа потенциалност).
Творческото икореномическо обтиучастие е обективен творчески икореномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим творчески икореномически ингредиент* (objectively-indispensable creative ecorenomic
ingredient) [на обективно-изискван творчески икореномически ингредиент*
(objectively-required creative ecorenomic ingredient)] и в частност – на обективно-необходимо
творческо
икореномическо
участие*
(objectivelyindispensable creative ecorenomic participation (share)) [на обективно-изисквано
творческо икореномическо участие* (objectively-required creative ecorenomic
participation (share)]. По-своята природа той е оптимален творчески икореномически ингредиент* (optimal creative ecorenomic ingredient) [в частност
125
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------оптимално икореномическо творческо участие* (optimal creative ecorenomic
participation (share))] и неговото формиране се моделира, респ. се определя с
помощта на методите на математическото програмиране, за което е необходимо да бъде построена съответна на неговата обективна природа целева функция (вж. целева икономическа функция) и да бъдат зададени присъщите му ограничителни условия (вж. ограничителни икономически условия), произтичащи от ограничеността на икореномическите ресурси (вж. моделиране на икономическите системи, модел на икономическата система, математическо
моделиране на икономическите системи, математическо програмиране в
икономиката). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално обективнонеобходимо творческо икореномическо участие* (individual objectively-indispensable creative ecorenomic
participation (share)) (съкратено: индивидуалнонеобходимо творческо икореномическо участие), фирмено обективнонеобходимо творческо икореномическо участие* (firm objectively-indispensable creative ecorenomic
participation (share)) (съкратено: фирменонеобходимо творческо икореномическо участие), обществено обективнонеобходимо творческо икореномическо участие* (social objectively-indispensable creative ecorenomic participation
(share)) (съкратено: общественонеобходимо творческо икореномическо
участие и т.н.
Творческото икореномическо обтиучастие акцентира върху дейността на
творческия икореномически субект, който формира структурата на творческия
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 творческото икореномическо обтиучастие са: (1) творческо трансцентитално икореномическо обтиучастие (същото като творчески икореномически обтитрансцентит, същото като творческа икореномическа зададеност и като творческа икореномическа заделеност), (2) творческо инцентитално икореномическо обтиучастие (същото като творчески икореномически обтиинцентит и като творческа инцентитална икореномическа заделеност), (3) творческо центитално
икореномическо обтиучастие (същото като творчески икореномически обтицентит и като творческа центитална икореномическа заделеност), (4) творческо уницентитално икореномическо обтиучастие (същото като творчески
икореномически обтиуницентит и като творческо уницентитална икореномическа заделеност) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под творческо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическо обтиучастие обикновено се подразбира творческото трансцентиталното икореномическо обтиучастие.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ТЧ инцентитално икореномическо участие;
ТЧ кореномически инцентит
(ТЧ инцентитално икореномическо участие)

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на творческото икореномическо обтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (ТЧ – творчески; 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 творческото икореномическо обтиучастие са (1) творческа икономическа обтизначимост (творчески икономически обтисубекивит и като
творчески икономически интерес) и (2) творчески икотехномически обтипринос (творчески икотехномически обтиобекивит и като творческа икотехномическа зададеност) (фиг. 2).

ТЧ икономическа
значимост;
ТЧ икономически
субективит

ТЧ икотехномически принос;
ТЧ икотехномически обективит

ТЧ икореномическо участие;
ТЧ икореномически субстантит

ТЧ икономическа
субтизначимост;
ТЧ икономически
субтисубективит;
ТЧ икономическа
реализираност

ТЧ икотехномически субтипринос;
ТЧ икотехномически субтиобективит;
ТЧ икотехномическа
реализираност

ТЧ икореномическо
субтиучастие;
ТЧ икореномически
субтисубстантит;
ТЧ икореномическа
реализираност

ТЧ икономическа
обтизначимост;
ТЧ икономически
обтисубективит;
ТЧ икономически
интерес

ТЧ икотехномически обтипринос;
ТЧ икотехномически обтиобективит;
ТЧ икотехномическа
зададеност

ТЧ икореномическо
обтиучастие;
ТЧ икореномически
обтисубстантит;
ТЧ икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Творческо икореномическо обтиучастие и неговите разновидности (ТЧ – творчески; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир –
решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото икореномическо обтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икореномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност
(ИРОУ – икореномическо обтиучастие)

Икореномическо обтиучастие
(ИРОУ)
(икореномически обтисубстантит)
{икокореномическа заделеност}

Уницентитално ИРОУ

Трансцентитално ИРОУ

Инцентитално
ИРОУ

Центитално
ИРОУ

(икореномически обтиуницентит)

(икореномически обтитрансцентит)

(икореномически обтиинцентит)

(икореномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИРОУ]

[вътрешна определеност на
ИРОУ]

[външна определеност на
ИРОУ]

[общо понятие
за определност
на ИРОУ]

{уницентитална икореномическа заделеност}

{трансцентитална икореномическа заделеност}

{инцентитална икореномическа заделеност}

{центитална
икореномическа заделеност}

(вид икореномически диспозит)

(вид икореномическа същност)

(вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИРОУ
(сътворителен
икореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИРОУ]
{сътворителна
икореномическа заделeност;
икореномическа обтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИРОУ

Сътворително
(пригодно)
трансцентитално ИРОУ

(сътворителен
икореномически
обтиуницентит)

(сътворителен
икореномически
обтитрансцентит)

(сътворителен
(сътворителен
икореномически
икореномически
обтицентит)
обтиинцентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИРОУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИРОУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИРОУ]

{сътворителна
уницентитална икореномическа заделеност;

{сътворителна
трансцентитална икореномическа заделеност;

уницентитална икореномическа обтипригодност}

трансцентитална икореномическа обтипригодност}

{сътворителна {сътворителна
инцентитална ценититална
икореномиикореномическа заделеческа заделеност;
ност;
центитална
инцентитална
икореномичес- икореномическа обтиприка обтипригодност}
годност}

(вид специфант
на икореномически диспозит)

(вид специфант
на икореномическа същност)

(вид специфант
на икореномическо явление)
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Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИРОУ
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Сътворително
(пригодно) центитално ИРОУ

[общо състояние на общата
определеност на
ИРОУ]

(вид специфант
на икореномически диспозант)
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до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Работно (сметно) ИРОУ
(работен икореномически
обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИРОУ]
{работна икореномическа
заделeност;
икореномическа сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИРОУ

Работно (сметно) трансцентитално ИРОУ

Работно (сметно) инцентитално ИРОУ

Работно (сметно) центитално
ИРОУ

(работен икореномически обтиуницентит)

(работен икореномически обтитрансцентит)

(работен икореномически обтиинцентит)

(работен икореномически обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИРОУ]

{работна уницентитална
икореномическа заделеност;

{работна
трансцентитална икореномическа заделеност;

{работна инцентитална
икореномическа заделеност;

{работна центитална икореномическа
заделеност;

уницентитална икореномическа сметна
обтизадоволеност}

трансцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

инцентитална
икореномическа сметна
обти задоволеност}

центитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
същност)

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИРОУ
(творчески
икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИРОУ]
{творческа
икореномическа заделeност;
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИРОУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИРОУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИРОУ

Творческа (ползваемо) центитално ИРОУ

(творчески икореномически
обтиуницентит)

(творчески икореномически
обтитрансцентит)

(творчески икореномически
обтиинцентит)

(творчески икореномически
обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИРОУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИРОУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИРОУ]

{творческа
уницентитална икореномическа заделеност;

{творческа
трансцентитална икореномическа заделеност;

{творческа
инцентитална
икореномическа заделеност;

{творческа
центитална
икореномически заделеност;

уницентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

инцентитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

центитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
същност)

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)
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до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИРОУ

(изпълнителен
икореномически
обтитрансцентит)

(изпълнителен
(изпълнителен
икореномически икореномически
обтиинцентит)
обтицентит)

[външно състояние на вътрешната определеност на
ИРОУ]

[външно състояние на външната определеност на ИРОУ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИРОУ]

{изпълнителна
уницентитална икореномическа заделеност;

{изпълнителна
трансцентитална икореномическа заделеност;

{изпълнителна инцентитална икореномическа заделеност;

{изпълнителна
центитална
икореномическа заделеност;

уницентитална икореномическа обтизадоволеност}

трансцентитална икореномическа обтизадоволеност}

инцентитална
икореномическа обтизадоволеност}

центитална
икореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
диспозит)

(вид форма на
икореномическа
същност)

(вид форма на
икореномическо
явление)

(вид форма на
икореномически
диспозант)

Изпълнително
(задоволяващо) (изпълнителен
ИРОУ
икореномически
обтиуницен(изпълнителен
тит)
икореномически обтисубс[външно състотантит)
яние на цялостната определе[външно съсност
на ИРОУ]
тояние на
ИРОУ]
{изпълнителна
икореномическа заделeност;
икореномическа обтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИРОУ
(съзидателен
икореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИРОУ]
{съзидателна
икореномическа заделeност;
икореномическа обтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИРОУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИРОУ

(съзидателен
икореномически
обтиуницентит)

(съзидателен
икореномически
обтитрансцентит)

(съзидателен
(съзидателен
икореномически
икореномически
обтицентит)
обтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИРОУ]

{съзидателна
уницентитална икореномическа заделеност;

{съзидателна
трансцентитална икореномическа заделеност;

{съзидателна
инцентитална
икореномическа заделеност;

{съзидателна
центитална
икореномическа заделеност;

уницентитална икореномическа обтиизгодност}

трансцентитална икореномическа обтиизгодност}

инцентитална
икореномическа обтиизгодност}

центитална
икореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически диспозит)

(вид съдържание на икореномическа същност)

(вид съдържание на икореномическо явление)

(вид съдържание на икореномически диспозант)
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до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИРОУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИРОУ
ИРОУ

Унисъзидателно (удовлетво- (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
ряващо) ИРОУ икореномически икореномически икореномически икореномически
обтиуниценобтитрансценобтиинцентит)
обтицентит)
(унисъзидатетит)
тит)
лен икорено[цялостно съсмически обти[цялостно със- [цялостно състо- [цялостно състояние на вън- тояние на общасубстантит)
тояние на цяяние на вътрешшната опреде- та определеност
лостната опрената опреде[цялостно съсленост на
на ИРОУ]
деленост на
леност на
тояние на
ИРОУ]
ИРОУ]
ИРОУ]
ИРОУ]
{унисъзидате- {унисъзидател- {унисъзидате- {унисъзидате{унисъзидателлна центиталлна инцентилна уницентина трансценна икореномина икореномитална икоретална икоретитална икоческа заделeческа заделеномическа заномическа зареномическа
ност;
ност;
деленост;
деленост;
заделеност;
икореномичесцентитална
инцентитална
уницентиталтрансцентика обтиудоикореномичесикореномичестална икоревлетвореност} на икореномика обтиудовка обтиудовческа обтиудономическа облетвореност}
летвореност}
(вид икореновлетвореност}
тиудовлетвомически специреност}
фит)
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
на икореномина икореномина икореномина икореномически диспоческо явление)
чески диспозит) ческа същност)
зант)

Творческата икономическа обтизначимост и творческият икотехномическият обтипринос като разновидности на творческото икореномическо обтиучастие (то е или творческа икономическа обтизначимост, или творчески икотехномически обтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство)
и като двойка образуват творчески дялов икореномически обтидиспозат
(creative partitionary ecorenomic obtidisposate) (вид икореномически диспозат), а
самото творческо икореномическо обтиучастие е творчески дялов икореномически обтидиспозант (creative partitionary ecorenomic obtidisposant) (вид
икореномически диспозант). Специфично за определеността на дяловия икореномически обтидиспозант obpardis (на творческото икореномическо обтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на творческата икономическата обтизначимост obpardis и творческия икотехномически обтипринос
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------obpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на дяловия икореномически обтидиспозат творческата икономическа обтизначимост
(изпълняваща ролята на икореномическо явление) е творческа икономическа
оценка* (creative economic estimatе) на творческия икотехномически обтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
obpardis = Eobpardis (obpardis)
(вж. икономическа оценка), където Eobpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), obpardis =
tobpardis е общата икономическа оценка на творческия икотехномически
обтипринос (total economic estimatе of the creative ecotechnomic obticontribution),
aobpardis =

obpardis
obpardis

е средната икономическа оценка на творческия икотехномически обтипринос (average economic estimatе of the creative ecotechnomic obticontribution) и
mobpardis =

dobpardis
d obpardis

е пределната икономическа оценка на творческия икотехномически обтипринос (marginal economic estimatе of the creative ecotechnomic obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото икореномическо обтиучастие са: творческо възпроизводствено икореномическо обтиучастие* (creative reproductional
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо производствено икореномическо обтиучастие* (creative production ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), творческо разменно икореномическо обтиучастие* (creative exchange ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо разпределително
икореномическо
обтиучастие*
(creative
distributional
ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), творческо потребително икореномическо обтиучастие* (creative consumption ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
творческо стопанствено икореномическо обтиучастие* (creative protoeconomizing ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо следпроиз137
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------водствено икореномическо обтиучастие* (creative post-production
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо предипотребително икореномическо обтиучастие* (creative before-consumption ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), творческо посредническо икореномическо обтиучастие* (creative intermediationary ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
творческо бизнес икореномическо обтиучастие* (creative business
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо алокативно икореномическо обтиучастие* (creative allocative ecorenomic obtiparticipation (obtishare))
и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се
разграничават индивидуално творческо икореномическо обтиучастие*
(individual creative ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено творческо
икореномическо обтиучастие* (firm creative ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), обществено творческо икореномическо обтиучастие* (social
creative ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо усвоявано икореномическо обтиучастие*
(creative assimilated ecorenomic subtiparticipation (obtishare)) и творческо създавано икореномическо обтиучастие* (creative gived ecorenomic
obtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото икореномическо обтиучастие са (1) творческо сустатитно икореномическо обтиучастие (същото като творчески икореномически обтисустатит), (2) творческо субстатно икореномическо обтиучастие (същото като творчески икореномически обтисубстат), (3) творческо
запасово икореномическо обтиучастие (същото като творчески икореномически обтизапас), (4) творческо сустатантно икореномическо обтиучастие
(същото като творчески икореномически обтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икореномическото обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на творческото 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 съсреномическа
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 обтиигодност}

{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 състояние на вътреш-ното същество на
ИРОУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ИРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИРОУ]

{икореномическа обтиудовлетвореност}

{сустатитна
икореномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
икореномическаобти удовлетвореност}

{запасова икореномичес-ка
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
икореномическа обтиудовлетвореност}

(вид икореномически специфит)

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

ТВОРЧЕСКО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ (creative ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) (ки) – във:
творческо икореномическо обтиучастие;
творческо инцентитално икореномическо обтиучастие;
творческо трансцентитално икореномическо обтиучастие;
творческо уницентитално икореномическо обтиучастие;
творческо центитално икореномическо обтиучастие.
ТВОРЧЕСКО
ИКОРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ*
(creative
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески икореномически субтисубстантит, (*) – икореномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на творчески икореномически субект [на субстантивностен
творчески икореномически субект* (substantivitical creative ecorenomic
subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за творческа
икономическа субтизначимост (същото като творчески икономически субтисубективит) и творчески икотехномически субтипринос (същото като твор142
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески икотехномически субтиобективит) (вж. икореномика); една от разновидностите на икореномическото субтиучастие (вж.), една от формите на съзидателното икореномическо субтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното икореномическо субтиучастие и един от конкретните изрази на
икореномическото творчество* (ecorenomic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческото
икореномическо субтиучастие е творчески икореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна творческа оценка
или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна творческа оценка, т.е. е субективно-субстантивностна икореномическа
творческа
оценка*
(subjectively-substantivitical
creative
ecorenomic
appraisement). Творческото икореномическо субтиучастие е форма на съществуване на творческата субтиикореномическа енергия* (creative
subtiecorenomic energy) (вж. субтиикореномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената творческа субтиикореномическа активност*
(creative subtiecorenomic activity) (вж. субтиикореномическа активност). То е
кинестично опредметена творческа субтиикореномическа активност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена творческа субтиикореномическа потенциалност* (creative subtiecorenomic potentiality) (вж. субтиикореномическа
потенциалност).
Творческото икореномическо субтиучастие акцентира върху дейността на
творческия икореномически субект, който формира структурата на творческия
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 творческото икореномическо субтиучастие са: (1) творческо трансцентитално икореномическо
субтиучастие (същото като творчески икореномически субтитрансцентит и
същото като творческа икореномическа ценностност и като творческа икореномическа отдаденост), (2) творческо инцентитално икореномическо субтиучастие (същото като творчески икореномически субтиинцентит и като
творческа икореномическа феност), (3) творческо центитално икореномическо субтиучастие (същото като творчески икореномически субтицентит и
като творчески икореномически диспотант), (4) творческо уницентитално
икореномическо субтиучастие (същото като творчески икореномически субтиуницентит и като творчески икореномически диспотит) (фиг. 1 и табл. 1).
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до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ако не е посочено друго, под творческо икореномическо субтиучастие обикновено се подразбира творческото трансцентитално икореномическо субтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЧ трансцентитално икореномическо
участие;
ТЧ икореномически
трансцентит
(ТЧ трансцентитално
икореномическо
участие;
ТЧ икореномическо
участие)

ТЧ инцентитално икореномическо участие;
ТЧ кореномически инцентит
(ТЧ инцентитално икореномическо участие)

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на творческото икореномическо субтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (ТЧ – творчески; 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 творческото икореномическо субтиучастие са (1) творческа икономическа субтизначимост (творчески икономически субтисубекивит) и (2)
творчески икотехномически субтипринос (творчески икотехномически
субтиобекивит) (фиг. 2).

ТЧ икономическа
значимост;
ТЧ икономически
субективит

ТЧ икотехномически принос;
ТЧ икотехномически обективит

ТЧ икореномическо участие;
ТЧ икореномически субстантит

ТЧ икономическа
субтизначимост;
ТЧ икономически
субтисубективит;
ТЧ икономическа
реализираност

ТЧ икотехномически субтипринос;
ТЧ икотехномически субтиобективит;
ТЧ икотехномическа
реализираност

ТЧ икореномическо
субтиучастие;
ТЧ икореномически
субтисубстантит;
ТЧ икореномическа
реализираност

ТЧ икономическа
обтизначимост;
ТЧ икономически
обтисубективит;
ТЧ икономически
интерес

ТЧ икотехномически обтипринос;
ТЧ икотехномически обтиобективит;
ТЧ икотехномическа
зададеност

ТЧ икореномическо
обтиучастие;
ТЧ икореномически
обтисубстантит;
ТЧ икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Творческо икореномическо субтиучастие и неговите разновидности (ТЧ – творчески; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир –
решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото икореномическото субтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икореномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност
(ИРСУ – икореномическо субтиучастие)

Икореномическо субтиучастие (ИРСУ)

Уницентитално ИРСУ

Трансцентитално ИРСУ

Инцентитално
ИРСУ

Центитално
ИРСУ

(икореномически субтиуницентит)

(икореномически субтитрансцентит)

(икореномически субтиинцентит)

(икореномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИРСУ]

[вътрешна определеност на
ИРСУ]

[външна определеност на
ИРСУ]

[общо понятие
за определност
на ИРСУ]

{трансцентитална икореномическа реализираност;

{инцентитална икореномическа реализираност;

{центитална
икореномическа реализираност;

икореномическа
отдаденост}

икореномическа феност}

икореномически диспотант}

(вид икореномическа същност)

(вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)

(икореномически субтисубс- {уницентитална икореномитантит)
ческа реализи{икореномираност;
ческа реализиикореномираност}
чески диспотит}
(вид икореномически диспозит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИРСУ
(сътворителен
икореномически субтисубстантит)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИРСУ

Сътворително
(пригодно) трансцентитално
ИРСУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИРСУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИРСУ

(сътворителен
икореномически
субтиуницентит)

(сътворителен
икореномически
субтитрансцентит)

(сътворителен
(сътворителен
икореномически
икореномически
субтицентит)
субтиинцентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИРСУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИРСУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИРСУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИРСУ]

[общо понятие
{сътворителна
за състояние на {сътворителна {сътворителна {сътворителна
центитална
инцентитална
уницентиталтрансцентиИРСУ]
икореномичесикореномичесна икореномитална икоре{сътворителна ческа реализика реализирака реализираномическа реаикореномичесност;
ност;
раност;
лизираност;
ка реализирасътворителна сътворителен
сътворителен
сътворителна
ност;
икореномиикореномиикореномиикореномическа
икореномичесчески
диспоческа феност;
чески диспоотдаденост;
ка субтипритант;
тит;
годност}
инцентитална
центитална
трансцентиуницентиталикореномичесикореномичес(вид икоренотална икорена икореномимически специка субтиприка субтиприномическа
субческа субтипфант)
годност}
годност}
типригодност}
ригодност}
(вид специфант (вид специфант (вид специфант (вид специфант
на икореномина икореномина икореномина икореномическо
явление)
чески диспочески диспозит) ческа същност)
зант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИРСУ
(работен икореномически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИРСУ]
{работна икореномическа
реализираност;
икореномическа сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИРСУ

Работно (сметно) трансцентитално ИРСУ

Работно (сметно) инцентитално ИРСУ

Работно (сметно) центитално
ИРСУ

(работен икореномически субтиуницентит)

(работен икореномически субтитрансцентит)

(работен икореномически субтиинцентит)

(работен икореномически субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИРСУ]

{работна уницентитална
икореномическа реализираност;

{работна
трансцентитална икореномическа реализираност;

{работна инцентитална
икореномическа реализираност;

{работна центитална икореномическа
реализираност;

работен икореномически диспотит;

работна икореномическа отдаденост;

работна икореномическа
феност;

работен икореномически диспотант;

уницентитална икореномическа сметна
субтизадоволеност}

трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

инцентитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

центитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
същност)

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИРСУ
(творчески
икореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИРСУ]
{творческа
икореномическа реализираност;
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИРСУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИРСУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИРСУ

Творческа (ползваемо) центитално ИРСУ

(творчески икореномически
субтиуницентит)

(творчески икореномически
субтитрансцентит)

(творчески икореномическисубтиинцентит)

(творчески икореномически
субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИРСУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИРСУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИРСУ]

{творческа
уницентитална икореномическа реализираност;

{творческа
трансцентитална икореномическа реализираност;

{творческа инцентитална
икореномическа икореномическа реализираност;

{творческа
центитална
икореномическа реализираност;

творчески икореномически
диспотит;

творческа икореномическа
отдаденост;

творческа икореномическа
феност;

творчески икореномически
диспотант;

уницентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

трансцентитална ползваема субтизадоволеност}

инцентитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

центитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
същност)

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИРСУ

(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
Изпълнително
(задоволяващо) икореномически икореномически икореномически икореномически
субтиуниценсубтитрансцен- субтиинцентит)
субтицентит)
ИРСУ
тит)
тит)
(изпълнителен
[външно състо- [външно състоикореномичес- [външно състо- [външно състояяние на външяние на общата
яние на цялостние на вътрешки субтисубсната
определеопределеност
на
ната определената определетантит)
ност на ИРСУ]
ИРСУ]
ност на ИРСУ]
ност на ИРСУ]
[външно със{изпълнителна {изпълнителна {изпълнителна {изпълнителна
тояние на
инцентитална
центитална
уницентиталтрансцентиИРСУ]
икореномичес- икореномичесна икореномитална икоре{изпълнителна ческа реализика реализирака реализираномическа реаикореномичесност;
ност;
раност;
лизираност;
ка реализираизпълнителна
изпълнителен
изпълнителен
изпълнителна
ност}
икореномичесикореномичесикореномичес- икореномическа
икореномическа феност;
ки диспотант;
ки диспотит;
отдаденост;
ка субтизадоцентитална
уницентиталтранасценти- инцентитална
воленост}
икореномиикореномина икореномитална икоре(вид икореноческа субтическа субтическа субтиномическа субмическа форма) задоволеност}
задоволеност}
задоволеност}
тизадоволеност}
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
икореномически икореномическа икореномическо икореномически
явление)
диспозант)
диспозит)
същност)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИРСУ
(съзидателен
икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИРСУ]
{съзидателна
икореномическа реализираност;
икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИРСУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИРСУ

(съзидателен
икореномически
субтиуницентит)

(съзидателен
икореномически
субтитрансцентит)

(съзидателен
(съзидателен
икореномически
икореномически
субтицентит)
субтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИРСУ]

{съзидателна
уницентитална икореномическа реализираност;

{съзидателна
трансцентитална икореномическа реализираност;

{съзидателна
инцентитална
икореномическа реализираност;

{съзидателна
центитална
икореномическа реализираност;

съзидателен
икореномически диспотит;

съзидателна
икореномическа
отдаденост;

съзидателна
икореномическа феност;

съзидателен
икореномически диспотант;

уницентитална икореномическа субтиизгодност}

трансцентитална икореномическа субтиизгодност}

инцентитална
икореномическа субтиизгодност}

центитална
икореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически диспозит)

(вид съдържание на икореномическа същност)

(вид съдържание на икореномическо явление)

(вид съдържание на икореномически диспозант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИРСУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРСУ
(унисъзидателен икореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИРСУ]
{унисъзидателна икореномическа реализираност;
икореномическа субтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИРСУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИРСУ
ИРСУ

(унисъзидателен (унисъзидателен
икореномически икореномически
субтиуниценсубтитрансцентит)
тит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икореномически икореномически
субтиинцентит)
субтицентит)
[цялостно състояние на външната определеност на
ИРСУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИРСУ]

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИРСУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИРСУ]

{унисъзидателна уницентитална икореномическа реализираност;

{унисъзидателна трансцентитална икореномическа
реализираност;

унисъзидателен икореномически диспотит;

унисъзидателна икореномическа отдаденост;

уницентитална икореномическа субтиудовлетвореност}

трансцентитална икореномическа субтиудовлетвореност}

инцентитална
икореномическа субтиудовлетвореност}

центитална
икореномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически диспозит)

(вид специфит
на икореномическа същност)

(вид специфит
на икореномическо явление)

(вид специфит
на икореномически диспозант)

{унисъзидател- {унисъзидателна центитална
на инцентиикореномичестална икорека реализираномическа реаност;
лизираност;
унисъзидатеунисъзидателлен
икореномина икореномически диспоческа феност;
тант;

Творческата икономическа субтизначимост и творческият икотехномическият субтипринос като разновидности на творческото икореномическо субтиучастие (то е или творческа икономическа субтизначимост, или творчески
икотехномически субтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват творчески дялов икореномически субтидиспозат (creative partitionary ecorenomic subtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото творческо икореномическо субтиучастие е творчески дялов
(creative
partitionary
ecorenomic
икореномически
субтидиспозант
subtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеност153
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------та на дяловия икореномически субтидиспозант subpardis (на творческото икореномическо субтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на творческата икономическа субтизначимост subpardis и творческия икотехномически
субтипринос subpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на дяловия икореномически субтидиспозат творческата икономическа
субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е творческа
икономическа оценка* (creative economic estimatе) на творческия икотехномически субтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се
представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/
economic function)
subpardis = Esubpardis (subpardis)
(вж. икономическа оценка), където Esubpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), subpardis =
tsubpardis е общата икономическа оценка на творческия икотехномически
субтипринос (total economic estimatе of the creative ecotechnomic subticontribution),
asubpardis =

subpardis
subpardis

е средната икономическа оценка на творческия икотехномически субтипринос (average economic estimatе of the creative ecotechnomic subticontribution) и
msubpardis =

dsubpardis
d subpardis

е пределната икономическа оценка на творческия икотехномически субтипринос (marginal economic estimatе of the creative ecotechnomic subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото икореномическо субтиучастие са: творческо възпроизводствено икореномическо субтиучастие* (creative reproductional
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо производствено икореномическо субтиучастие* (creative production ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), творческо разменно икореномическо субтиучастие* (creative
exchange ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо разпределително икореномическо субтиучастие* (creative distributional ecorenomic subtipar154
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtiparticipation (subtishare)), творческо потребително икореномическо
субтиучастие* (creative consumption ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
творческо стопанствено икореномическо субтиучастие* (creative
protoeconomizing ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо следпроизводствено икореномическо субтиучастие* (creative post-production
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо предипотребително
икореномическо субтиучастие* (creative before-consumption ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо посредническо икореномическо
субтиучастие* (creative intermedia-tionary ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), творческо бизнес икореномическо субтиучастие* (creative
business ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо алокативно икореномическо субтиучастие* (creative allocative ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално творческо икореномическо субтиучастие* (individual creative ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено
творческо икореномическо субтиучастие* (firm creative ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), обществено творческо икореномическо субтиучастие* (social creative ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо усвоявано икореномическо субтиучастие*
(creative assimilated ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и творческо създавано икореномическо субтиучастие* (creative gived ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото икореномическо субтиучастие са (1) творческо
сустатитно икореномическо субтиучастие (същото като творчески икореномически субтисустатит), (2) творческо субстатно икореномическо субтиучастие (същото като творчески икореномически субтисубстат), (3) творческо запасово икореномическо субтиучастие (същото като творчески икореномически субтизапас), (4) творческо сустатантно икореномическо субтиучастие (същото като творчески икореномически субтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икореномическото субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност
и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на творческото икореномическо субтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икореномическото субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИРСУ – икореномическо субтиучастие)

Икореномическо субтиучастие (ИРСУ)
(икореномически субтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИРСУ
(сътворителен
икореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ИРСУ

Субстатно
ИРСУ

Запасово
ИРСУ

Сустатантно
ИРСУ

(икореномически субтисустатит)

(икореномически субтисубстат)

(икореномически субтизапас)

(икореномически субтисустатант)

[цялостно същество на
ИРСУ]

[вътрешно същество на
ИРСУ]

[външно същество на
ИРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИРСУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ИРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово ИРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно ИРСУ

(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
икореномически икореномически икореномически икореномически
субтисустатит)
субтисубстат)
субтизапас)
субтисустатант)
[общо състояние на цялостното същество
на ИРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ИРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИРСУ]

{икореномическа субтипригодност}

{сустатитна
икореномическа субтипригодност}

{субстатна
икореномическа субтипригодност}

{запасова икореномическа
субтипригодност}

{сустатантна
икореномическа субтипригодност}

(вид икореномически специфант)

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)

[общо понятие
за състояние
на ИРСУ]
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИРСУ
(работен икореномически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИРСУ]
{икореномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
ИРСУ
(творчески
икореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИРСУ]
{икореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИРСУ

Работно (сметно) запасово
ИРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИРСУ

(работен икореномически субтисустатит)

(работен икореномически субтисубстат)

(работен икореномически субтизапас)

(работен икореномически субтисустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИРСУ]

{сустатитна
икореномическа сметна субтизадоволеност}

{субстатна
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна
икореномическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ИРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИРСУ

(творчески икореномически
субтисустатит)

(творчески икореномически
субтисубстат)

(творчески икореномически
субтизапас)

(творчески икореномически
субтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИРСУ]

{сустатитна
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{субстатна
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{запасова икореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИРСУ

(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
икореномически
икореномически икореномически
икореномически
субтизапас)
субтисустатит)
субтисубстат)
субтисустатант)
[външно състо- [външно състоя- [външно състо- [външно състояние на външяние на цялост- ние на вътрешяние на общото
{икореноминото същество
ното същество
ното същество
същество на
чес-ка субтина
ИРСУ]
на ИРСУ]
на ИРСУ]
ИРСУ]
задоволеност}
{запасова ико- {сустатантна
{сустатитна
{субстатна
[външно съсреномичес-ка
икореномичесикореномиикореномичестояние на
субтизадоволека субтизадоческа субтизака субтизадоИРСУ]
ност}
воленост}
доволеност}
воленост}
(вид икорено(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
мическа форма) икореномически икореномическа икореномическа икореномически
суперстанта)
сустит)
субстанция)
сустант)
(изпълнителен
икореномичес-ки субтисубстантит)

Съзидателно
(изгодно)
ИРСУ
(съзидателен
икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИРСУ]
{икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИРСУ

(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
субтисустатит)
субтисубстат)
субтизапас)
субтисустатант)
[вътрешно състояние на цялостното същество на ИРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИРСУ]

{сустатитна
икореномическа субтиизгодност}

{субстатна
икореномическа субтиигодност}

{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
съреш-ното
съшното
същество то същество на
[цялостно съсщество на
щество на
на ИРСУ]
ИРСУ]
тояние на
ИРСУ]
ИРСУ]
ИРСУ]
{запасова ико- {сустатантна
{сустатитна
{субстатна
{икореномиреномичес-ка
икореномичесикореномичес- икореномичесческа субтиусубтиудовлека субтиудовка субтиудовкасубти удовдовлетвотвореност}
летвореност}
летвореност}
летвореност}
реност}
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид икоренона икореномина икореномина икореномина икореномимически специческа
суперсчески
сустант)
чески сустит)
ческа субстанфит)
танта)
ция)

ТВОРЧЕСКО
ИКОРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (ки) – във:
творческо икореномическо субтиучастие;
творческо инцентитално икореномическо субтиучастие;
творческо трансцентитално икореномическо субтиучастие;
творческо уницентитално икореномическо субтиучастие;
творческо центитално икореномическо субтиучастие.

(creative

ТВОРЧЕСКО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (creative ecorenomic
participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност),
творчески икореномически субстантит, (*) – икореномически ингредиент,
който количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на творчески икореномически субект [на субстантивностен творчески икореномически субект*
(substantivitical creative ecorenomic subject)] във икореномическото
възпроизводство; общо понятие за творческа икономическа значимост
(същото като творчески икономически субективит) и творчески
икотехномически принос (същото като творчески икотехномически
обективит), както и общо понятие за творческо икореномическо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическо субтиучастие (същото като творчески икореномически субтисубстантит) и творческо икореномическо обтиучастие (същото като
творчески икореномически обтисубстантит) (вж. икореномика); една от разновидностите на икореномическото участие (вж.), една от формите на съзидателното икореномическо участие, една от разновидностите на изпълнителното икореномическо участие и един от конкретните изрази на икореномическото творчество* (ecorenomic creation), последното като състояние на
информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческото икореномическо участие е форма на съществуване на творческата икореномическа
енергия* (creative ecorenomic energy) (вж. икореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената творческа икореномическа активност*
(creative ecorenomic activity) (вж. икореномическа активност). То е кинестично
опредметена творческа икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена творческа икореномическа потенциалност* (creative
ecorenomic potentiality) (вж. икореномическа потенциалност).
Творческото икореномическо участие акцентира върху дейността на творческия икореномическия субект, който формира структурата на творческия
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) творческо трансцентитално икореномическо участие (същото като
творчески икореномически трансцентит), (2) творческо инцентитално икореномическо участие (същото като творчески икореномически инцентит), (3)
творческо центитално икореномическо участие (същото като творчески икореномически центит), (4) творческо уницентитално икореномическо участие
(същото като творчески икореномически уницентит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не
е посочено друго, под творческо икореномическо участие обикновено се подразбира творческото трансцентитално икореномическо участие.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ТЧ инцентитално икореномическо участие;
ТЧ кореномически инцентит
(ТЧ инцентитално икореномическо участие)

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

ТЧ трансцентитално икореномическо субтиучастие;

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

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

ТЧ икореномически
субтитрансцентит
(ТЧ икореномическа
ценностност;
ТЧ икореномическа
отдаденост)

ТЧ трансцентитално икореномическо обтиучастие;
ТЧ икореномически обтитрансцентит
(ТЧ трансцентитална икореномическазаделеност;
ТЧ икореномическа
заделеност)

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

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

Фиг. 1. Разновидности на творческото икореномическо участие според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност (ТЧ – творчески; 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 творческото икореномическо участие са (1) творческа икономическа значимост (творчески икономически субекивит) и (2) творчески икотехномически принос (творчески икотехномически обекивит), а според общностния икореномически статут негови разновидности са (1) творческо икореномическо субтиучастие (творчески икореномически субтисубстантит) и
(2) творческо икореномическо обтиучастие (творчески икореномически обтисубстантит) (фиг. 2).

ТЧ икономическа
значимост;
ТЧ икономически
субективит

ТЧ икотехномически принос;
ТЧ икотехномически обективит

ТЧ икореномическо участие;
ТЧ икореномически субстантит

ТЧ икономическа
субтизначимост;
ТЧ икономически
субтисубективит;
ТЧ икономическа
реализираност

ТЧ икотехномически субтипринос;
ТЧ икотехномически субтиобективит;
ТЧ икотехномическа
реализираност

ТЧ икореномическо
субтиучастие;
ТЧ икореномически
субтисубстантит;
ТЧ икореномическа
реализираност

ТЧ икономическа
обтизначимост;
ТЧ икономически
обтисубективит;
ТЧ икономически
интерес

ТЧ икотехномически обтипринос;
ТЧ икотехномически обтиобективит;
ТЧ икотехномическа
зададеност

ТЧ икореномическо
обтиучастие;
ТЧ икореномически
обтисубстантит;
ТЧ икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Творческо икореномическо участие и неговите разновидности (ТЧ – творчески;
обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото икореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на икореномическото участие едновременно според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИРУ – икореномическо участие)

Икореномическо участие
(ИРУ)
(икореномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИРУ
(сътворителен
икореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИРУ]

Уницентитално ИРУ

Трансцентитално ИРУ

Инцентитално
ИРУ

Центитално
ИРУ

(икореномически уницентит)

(икореномически трансцентит)

(икореномически инцентит)

(икореномически центит)

[цялостна определеност на
ИРУ]

[вътрешна определеност на
ИРУ]

[външна определеност на
ИРУ]

[общо понятие
за определност
на ИРУ]

(вид икореномически диспозит)

(вид икореномическа същност)

вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИРУ

Сътворително
(пригодно) трансцентитално
ИРУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИРУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИРУ

(сътворителен
икореномически
уницентит)

(сътворителен
икореномически
трансцентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИРУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИРУ]

(сътворителен
(сътворителен
икореномически
икореномически
центит)
инцентит)
[общо състоя[общо състояние
на общата
ние на външната определеност определеност на
ИРУ]
на ИРУ]

{икореномичес- {униценитална {трансценитал- {инценитална
на икореномиикореномическа пригодност} икореномическа пригодност}
ческа прика пригодност}
(вид икореногодност}
мически специ(вид специфант (вид специфант (вид специфант
фант)
на икореномина икореномина икореномически диспозит) ческа същност)
ческо явление)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работно (сметно) уницентитално ИРУ

Работно (сметно)
трансцентитално ИРУ

Работно (сметно) инцентитално ИРУ

Работно (сметно) центитално
ИРУ

(работен икореномически уницентит)

(работен икореномически трансцентит)

(работен икореномически инцентит)

(работен икореномически центит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИРУ]

[работно външно
състояние на
вътрешната определеност на
ИРУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИРУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на ИРУ]

{икореномичес- {униценитална {трансцениталка сметна заикореномичесна икореномидоволеност}
ка сметна заческа сметна
доволеност}
задоволеност}
(разновидност
на икореноми(разновидност (разновидност на
ческа форма)
на форма на
форма на икореикореномически номическа същдиспозит)
ност)

{инценитална
икореномическа сметна задоволеност}

{ценитална
икореномическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИРУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално ИРУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИРУ

Творческа (ползваемо) центитално ИРУ

(творчески икореномически
уницентит)

(творчески икореномически
трансцентит)

(творчески икореномически
инцентит)

(творчески икореномически
центит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
опреде-леност на
ИРУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИРУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИРУ]

{икореномичес- {униценитална {трансцениталикореномичесна икореномика ползваема
ка
ползваема
ческа
ползваема
задоволеност}
задоволеност}
задоволеност}
(разновидност
(разновидност (разновидност на
на икореномина форма на
форма на икореческа форма)
икореномически номическа същдиспозит)
ност)

{инценитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

{ценитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)

Работно (сметно) ИРУ
(работен икореномически
субстантит)
[работно външно състояние
на ИРУ]

Творческо
(ползваемо)
ИРУ
(творчески
икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на ИРУ]
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИРУ
(изпълнителен
икореномически субстантит)
{икореномическа задоволеност}
[външно състояние на
ИРУ]
(вид икореномическа форма)

Съзидателно
(изгодно) ИРУ
(съзидателен
икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИРУ]

Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИРУ

(изпълнителен
икореномически
уницентит)

(изпълнителен
икореномически
трансцентит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИРУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИРУ]

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално

ИРУ
(изпълнителен
(изпълнителен
икореномически
икореномически
инцентит)
центит)
[външно състо[външно състояние на външяние на общата
ната определе- определеност на
ност на ИРУ]
ИРУ]

{униценитална {трансцениталикореномичесна икореномика задоволеческа задоволеност}
ност}

{инценитална
икореномическа задоволеност}

(вид форма на
икореномически
диспозит)

(вид форма на
икореномическа
същност)

(вид форма на
икореномическо
явление)

(вид форма на
икореномически
диспозант)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИРУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално ИРУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИРУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИРУ

(съзидателен
икореномически
уницентит)

(съзидателен
икореномически
трансцентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на ИРУ]

{икореномическа изгдност}
{униценитална {трансцениталикореномичесна икореноми(вид икоренока
изгодност}
ческа игодномическо съност}
държание)
(вид съдържание на икорено- (вид съдържание
мически диспона икореномизит)
ческа същност)
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{ценитална
икореномическа задоволеност}

(съзидателен
(съзидателен
икореномически икореномически
центит)
инцентит)
[вътрешно със[вътрешно състояние на вън- тояние на общашната опреде- та определеност
на ИРУ]
леност на ИРУ]
{инценитална
икореномическа изгодност}

{ценитална
икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномическо явление)

(вид съдържание на икореномически диспозант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИРУ
ИРУ

(унисъзидателен
икореномически
уницентит)

(унисъзидателен
икореномически
трансцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икореномически икореномически
инцентит)
центит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИРУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИРУ]

[цялостно състояние на външната определеност на ИРУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИРУ]

{икореномичес- {униценитална {трансценитална икореномиикореномическа удовлетвоческа удовлетка удовлетвореност}
вореност}
реност}
(вид икорено(вид специфит
(вид специфит
мически специна икореномина икореномифит)
ческа
същност)
чески диспозит)

{инценитална
икореномическа удовлетвореност}

{ценитална
икореномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икореномическо явление)

(вид специфит
на икореномически диспозант)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРУ
(унисъзидателен икореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИРУ]

Творческата икономическа значимост и творческият икотехномически
принос като разновидности на творческото икореномическо участие (то е или
творческа икономическа значимост, или творчески икотехномически принос,
но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват
творчески дялов икореномически диспозат (creative partitionary ecorenomic
disposate) (вид икореномически диспозат), а самото творческо икореномическо
участие е творчески дялов икореномически диспозант (creative partitionary
ecorenomic disposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на дяловия икореномически диспозант pardis (на творческото икореномическо участие) е, че двете му разновидности в лицето на творческата
икономическа значимост pardis и творческия икотехномически принос pardis
се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на дяловия икореномически диспозат творческата икономическа значимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е творческа икономическа оценка* (creative
economic estimatе) на творческия икотехномически принос (изпълняващ ролята
на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа
функция* (estimating /estimation/ economic function)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------pardis = E pardis (pardis)
(вж. икономическа оценка), където Epardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), pardis =
tpardis е общата икономическа оценка на творческия икотехномически
принос (total economic estimatе of the creative ecotechnomic contribution),
apardis =

pardis
pardis

е средната икономическа оценка на творческия икотехномически принос
(average economic estimatе of the creative ecotechnomic contribution) и
mpardis =

dpardis
d pardis

е пределната икономическа оценка на творческия икотехномически принос (marginal economic estimatе of the creative ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото икореномическо участие са: творческо възпроизводствено икореномическо участие* (creative reproductional ecorenomic
participation (share)), творческо производствено икореномическо участие*
(creative production ecorenomic participation (share)), творческо разменно икореномическо участие* (creative exchange ecorenomic participation (share)),
творческо разпределително икореномическо участие* (creative distributional
ecorenomic participation (share)), творческо потребително икореномическо
участие* (creative consumption ecorenomic participation (share)), творческо
стопанствено икореномическо участие* (creative protoeconomizing
ecorenomic participation (share)), творческо следпроизводствено икореномическо участие* (creative post-production ecorenomic participation (share)),
творческо предипотребително икореномическо участие* (creative beforeconsumption ecorenomic participation (share)), творческо посредническо икореномическо участие* (creative intermediationary ecorenomic participation
(share)), творческо бизнес икореномическо участие* (creative business
ecorenomic participation (share)), творческо алокативно икореномическо
участие* (creative allocative ecorenomic participation (share)) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално творческо икореномическо участие* (individual creative
ecorenomic participation (share)), фирмено творческо икореномическо учас167
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до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тие* (firm creative ecorenomic participation (share)), обществено творческо
икореномическо участие* (social creative ecorenomic participation (share)) и
т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо усвоявано икореномическо участие* (creative
assimilated ecorenomic participation (share)) и творческо създавано икореномическо участие* (creative gived ecorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото икореномическо участие са (1) творческо сустатитно икореномическо участие (същото като творчески икореномически сустатит), (2) творческо субстатно икореномическо участие (същото като
творчески икореномически субстат), (3) творческо запасово икореномическо
участие (същото като творчески икореномически запас), (4) творческо сустатантно икореномическо участие (същото като творчески икореномически
сустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
икореномическото участие едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 2.
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на творческото 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 игодност}

{запасова икореномичес-ка
изгодност}

{сустатантна
икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРУ
(унисъзидателен икореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИРУ]

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИРУ
ИРУ
ИРУ
ИРУ
(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
сустатит)
субстат)
запас)
сустатант)
[цялостно състояние на цялостното същество на ИРУ]

{икореномическа удовлетвореност}

{сустатитна
икореномическа удовлетвореност}

(вид икореномически специфит)

(вид специфит
на икореномически сустит)

[цялостно състо-яние на вътреш-ното
същество на
ИРУ]
{субстатна

[цялостно състояние на външното същество
на ИРУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИРУ]

икореномическа удовлетвореност}

{запасова икореномичес-ка
удовлетвореност}

{сустатантна
икореномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

ТВОРЧЕСКО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (creative
participation (share)) (ки) – във:
творческо икореномическо участие;
творческо инцентитално икореномическо участие;
творческо трансцентитално икореномическо участие;
творческо уницентитално икореномическо участие;
творческо центитално икореномическо участие.

ecorenomic

ТВОРЧЕСКО ИКОТЕХНОМИЧЕСКО УСЪРДИЕ* (creative ecotechnomic
diligence) – същото като творчески трансцентитален икотехномически субтипринос и като творческа икотехномическа ценност.
ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (creative
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески икоуниреномически обтисубстантит, творческа
икоуниреномическа заделеност (*) – икоуниреномически ингредиент, който
като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на творчески
икоуниреномически субект [на субстантивностен творчески икоунирено172
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически субект* (substantivitical creative ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; творческа икономическа обтизначимост (същото като творчески икономически обтисубективит и творчески икономически интерес) и творчески икотехномически обтипринос (същото като творчески икотехномически обтиобективит и като творческа икотехномическа
зададеност), взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. икоуниреномика);
една от разновидностите на икоуниреномическото обтиучастие (вж.), една от
формите на съзидателното икоуниреномическо обтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното икоуниреномическо обтиучастие и един от
конкретните изрази на икоуниреномическото творчество* (ecounirenomic
creation), последното като състояние на информационно функциониране на
възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческото икоуниреномическо обтиучастие е творчески
икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна творческа оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна творческа оценка, т.е. е обективносубстантивностна творческа икоуниреномическа оценка* (objectivelysubstantivitical creative ecounirenomic appraisement). Творческото икоуниреномическото обтиучастие е форма на съществуване на творческата обтиикоуниреномическа енергия* (creative obtiecounirenomic energy) (вж. обтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената творческа обтиикоуниреномическа активност* (creative obtiecounirenomic
activity) (вж. обтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена творческа обтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена творческа обтиикоуниреномическа потенциалност*
(creative obtiecounirenomic potentiality) (вж. обтиикоуниреномическа потенциалност).
Творческото икоуниреномическо обтиучастие е обективен творчески икоуниреномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим творчески
икоуниреномически
ингредиент*
(objectively-indispensable
creative
ecounirenomic ingredient) [на обективно-изискван творчески икоуниреномически ингредиент* (objectively-required creative ecounirenomic ingredient)] и в
частност – на обективно-необходимо творческо икоуниреномическо участие* (objectively-indispensable creative ecounirenomic participation (share)) [на
обективно-изисквано творческо икоуниреномическо участие* (objectivelyrequired creative ecounirenomic participation (share)]. По-своята природа той е
оптимален творчески икоуниреномически ингредиент* (optimal creative
173
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecounirenomic ingredient) [в частност оптимално творческо икоуниреномическо участие* (optimal creative ecounirenomic participation (share))] и неговото
формиране се моделира, респ. се определя с помощта на методите на математическото програмиране, за което е необходимо да бъде построена съответна
на неговата обективна природа целева функция (вж. целева икономическа функция) и да бъдат зададени присъщите му ограничителни условия (вж. ограничителни икономически условия), произтичащи от ограничеността на икоуниреномическите ресурси (вж. моделиране на икономическите системи, модел на
икономическата система, математическо моделиране на икономическите
системи, математическо програмиране в икономиката). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално
обективнонеобходимо творческо икоуниреномическо участие* (individual
objectively-indispensable creative ecounirenomic participation (share)) (съкратено:
индивидуалнонеобходимо творческо икоуниреномическо участие), фирмено обективнонеобходимо творческо икоуниреномическо участие* (firm objectively-indispensable creative ecounirenomic participation (share)) (съкратено:
фирменонеобходимо творческо икоуниреномическо участие), обществено
обективнонеобходимо творческо икоуниреномическо участие* (social
objectively-indispensable creative ecounirenomic participation (share)) (съкратено:
общественонеобходимо творческо икоуниреномическо участие и т.н.
Творческото икоуниреномическо обтиучастие акцентира върху дейността
на творческия икоуниреномически субект, който формира структурата на
творческия 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
творческото икоуниреномическо обтиучастие са: (1) творческо трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като творчески икоуниреномически обтитрансцентит, същото като творческа икоуниреномическа зададеност и като творческа икоуниреномическа заделеност), (2) творческо инцентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като творчески икоуниреномически обтиинцентит и като творческа инцентитална икоуниреномическа заделеност), (3) творческо центитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като творчески икоуниреномически обтицентит и като творческа центитална икоуниреномическа заделеност), (4) творческо уницентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като творчески икоуниреномически обтиуницентит и като творческа уницентитална икоуниреномическа
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------заделеност) (фиг. 1, фиг. 2 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под творческо
икоуниреномическо обтиучастие обикновено се подразбира творческото трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
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до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЗ трансцентитално икоуниреномическо участие;
СЗ икоуниреномически трансцентит
(СЗ трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
СЗ икоуниреномическо участие)

СЗ инцентитално
икоуниреномическо участие;
СЗ икоуниреномически инцентит
(СЗ инцентитално
икоуниреномическо участие)

СЗ центитално
икоуниреномическо участие;
СЗ икоуниреномически центит
(СЗ центитално
икоуниреномическо участие)

ТЧ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ТЧ икоуниреномически субтитрансцентит
(ТЧ икоуниреномическа ценностност;
ТЧ икоуниреномическа отдаденост)

ТЧ инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие;
ТЧ икоуниреномически субтиинцентит
(ТЧ икоуниреномическа феност)

ТЧ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
ТЧ икоуниреномически субтицентит
(ТЧ икоуниреномически диспотант)

ТЧ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоуниреномически обтитрансцентит
(ТЧ трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
ТЧ икоуниреномическа заделеност)

ТЧ инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоуниреномически обтиинцентит
(ТЧ инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

ТЧ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоуниреномически обтицентит(ТЧ центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на творческото икоуниреномическо обтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (ТЧ – творчески; 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 ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЧ икономическа
значимост;
ТЧ икономически
субективит

ТЧ икотехномически принос;
ТЧ икотехномически обективит

ТЧ икоуниреномическо участие;
ТЧ икоуниреномически субстантит

ТЧ икономическа
субтизначимост;
ТЧ икономически
субтисубективит;
ТЧ икономическа
реализираност

ТЧ икотехномически субтипринос;
ТЧ икотехномически субтиобективит;
ТЧ икотехномическа
реализираност

ТЧ икоуниреномическо субтиучастие;
ТЧ икоуниреномически субтисубстантит;
ТЧ икоуниреномическа реализираност

ТЧ икономическа
обтизначимост;
ТЧ икономически
обтисубективит;
ТЧ икономически
интерес

ТЧ икотехномически обтипринос;
ТЧ икотехномически обтиобективит;
ТЧ икотехномическа
зададеност

ТЧ икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоуниреномически обтисубстантит;
ТЧ икоуниреномическа заделеност

Фиг. 2. Творческо икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности (ТЧ –
творчески; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – тъждествено на единството от разновидностите)

177

597

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото икоуниреномическо обтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икоуниреномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИУРОУ – икоуниреномическо обтиучастие)

Икоуниреномическо обтиучастие
(ИУРОУ)
(икоуниреномически обтисубстантит)
{икоуниреномическа заделeност}

Уницентитално ИУРОУ

Трансцентитално ИУРОУ

Инцентитално
ИУРОУ

Центитално
ИУРОУ

(икоуниреномически обтиуницентит)

(икоуниреномически обтитрансцентит)

(икоуниреномически обтиинцентит)

(икоуниреномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИУРОУ]

[вътрешна определеност на
ИУРОУ]

[външна определеност на
ИУРОУ]

[общо понятие
за определност
на ИУРОУ]

{уницентитална икоуниреномическа заделеност}

{трансцентитална икоуниреномическа
заделеност}

{инцентитална икоуниреномическа заделеност}

{центитална
икоуниреномическа заделеност}

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икоуниреномическа същност)

(вид икоуниреномическо явление)

(вид икоуниреномически диспозант)
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Сътворително
(пригодно)
ИУРОУ
(сътворителен
икоуниреномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИУРОУ]
{сътворителна
икоуниреномическа заделeност;
икоуниреномическа обтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИУРОУ

Сътворително
(пригодно)
трансцентитално
ИУРОУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИУРОУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИУРОУ

(сътворителен
икоуниреномически обтиуницентит)

(сътворителен
икоуниреномически обтитрансцентит)

(сътворителен
икоуниреномически обтиинцентит)

(сътворителен
икоуниреномически обтицентит)

[общо състояние на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИУРОУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИУРОУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИУРОУ]

{сътворителна
уницентитална икоуниреномическа заделеност;

{сътворителна
трансцентитална икоуниреномическа
заделеност;

уницентитална икоуниреномическа обтипригодност}

трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{сътворителна {сътворителна
инцентитална ценититална
икоуниреноми- икоуниреномическа заделеческа заделеност;
ност;
центитална
инцентитална
икоуниреномиикоуниреномическа обтиприческа обтипгодност}
ригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически диспозит)

(вид специфант
на икоуниреномическа същност)
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Работно (сметно) ИУРОУ
(работен икоуниреномически
обтисубстантит)
[работно външно състояние на
ИУРОУ]
{работна икоуниреномическа
заделeност;
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност на
икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИУРОУ

Работно (сметно) трансцентитално ИУРОУ

Работно (сметно) инцентитално ИУРОУ

Работно (сметно) центитално
ИУРОУ

(работен икоуниреномически
обтиуницентит)

(работен икоуниреномически
обтитрансцентит)

(работен икоуниреномически
обтиинцентит)

(работен икоуниреномически
обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИУРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИУРОУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИУРОУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИУРОУ]

{работна уницентитална
икоуниреномическа заделеност;

{работна
трансцентитална икоуниреномическа
заделеност;

{работна инцентитална
икоуниреномическа заделеност;

{работна центитална икоуниреномическа
заделеност;

уницентитална икоуниреномическа сметна обтизадоволеност}

трансцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

инцентитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

центитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа същност)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическо явление)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо (ползваемо)
ИУРОУ
(творчески икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИУРОУ]
{творческа икоуниреномическа заделeност;
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност на
икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИУРОУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИУРОУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИУРОУ

Творческа (ползваемо) центитално ИУРОУ

(творчески икоуниреномически обтиуницентит)

(творчески икоуниреномически
обтитрансцентит)

(творчески икоуниреномически обтиинцентит)

(творчески икоуниреномически обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИУРОУ]

{творческа
уницентитална икоуниреномическа заделеност;

{творческа
трансцентитална икоуниреномическа
заделеност;

{творческа
инцентитална
икоуниреномическа заделеност;

{творческа
центитална
икоуниреномически заделеност;

уницентитална икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

центитална
инцентитална
икоикоуниреноикоикоуниреномическа реномическа реномическа ползмическа ползваема обтизаваема обтидоволеност}
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа същност)

181
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до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ИУРОУ
(изпълнителен
икоуниреномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИУРОУ]
{изпълнителна
икоуниреномическа заделeност;
икоуниреномическа обтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИУРОУ

(изпълнителен
икоуниреномически обтиуницентит)

(изпълнителен
икоуниреномически обтитрансцентит)

(изпълнителен
икоуниреномически обтиинцентит)

(изпълнителен
икоуниреномически обтицентит)

[външно състояние на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на
ИУРОУ]

[външно състояние на външната определеност на
ИУРОУ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИУРОУ]

{изпълнителна
уницентитална икоуниреномическа заделеност;

{изпълнителна
трансцентитална икоуниреномическа
заделеност;

{изпълнителна инцентитална икоуниреномическа
заделеност;

{изпълнителна
центитална
икоуниреномическа заделеност;

уницентитална икоуниреномическа обтизадоволеност}

трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

инцентитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

центитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически диспозит)

(вид форма на
икоуниреномическа същност)

(вид форма на
икоуниреномическо явление)

(вид форма на
икоуниреномически диспозант)
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Съзидателно
(изгодно)
ИУРОУ
(съзидателен
икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИУРОУ]
{съъзидателна
икоуниреномическа заделeност;
икоуниреномическа обтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИУРОУ

(съзидателен
икоуниреномически обтиуницентит)

(съзидателен
икоуниреномически обтитрансцентит)

(съзидателен
икоуниреномически обтиинцентит)

(съзидателен
икоуниреномически обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИУРОУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИУРОУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИУРОУ]

{съзидателна
уницентитална икоуниреномическа заделеност;

{съзидателна
трансцентитална икоуниреномическа
заделеност;

{съзидателна
инцентитална
икоуниреномическа заделеност;

{съзидателна
центитална
икоуниреномическа заделеност;

уницентитална икоуниреномическа обтиизгодност}

трансцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

инцентитална
икоуниреномическа обтиизгодност}

центитална
икоуниреномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икоуниреномически
диспозит)

(вид съдържание на икоуниреномическа същност)

(вид съдържание на икоуниреномическо
явление)

(вид съдържание на икоуниреномически
диспозант)
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до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИУРОУ
(унисъзидателен икоуниреномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИУРОУ]
{унисъъзидателна икоуниреномическа заделeност;
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИУРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИУРОУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИУРОУ
ИУРОУ

(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
икоуниреномиикоуниреномиикоуниреноми- икоуниреномически обтиуни- чески обтитранчески обтиинчески обтиценцентит)
сцентит)
центит)
тит)
[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на
ИУРОУ]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИУРОУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИУРОУ]

{унисъзидателна уницентитална икоуниреномическа
заделеност;

{унисъзидателна трансцентитална икоуниреномическа
заделеност;

{унисъзидателна инцентитална икоуниреномическа
заделеност;

{унисъзидателна центитална икоуниреномическа заделеност;

уницентитална икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

инцентитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

центитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически диспозит)

(вид специфит
на икоуниреномическа същност)

(вид специфит
на икоуниреномическо явление)

(вид специфит
на икоуниреномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото икоуниреномическо обтиучастие са: творческо възпроизводствено икоуниреномическо обтиучастие* (creative reproductional
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо производствено икоуниреномическо
обтиучастие*
(creative
production
ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), творческо разменно икоуниреномическо обтиучастие* (creative exchange ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо разпределително икоуниреномическо обтиучастие* (creative
distributional ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо потребително икоуниреномическо обтиучастие* (creative consumption ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), творческо стопанствено икоуниреномическо
обтиучастие* (creative protoeconomizing ecounirenomic obtiparticipation
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(obtishare)), творческо следпроизводствено икоуниреномическо обтиучастие* (creative post-production ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо предипотребително икоуниреномическо обтиучастие* (creative
before-consumption ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо посредническо икоуниреномическо обтиучастие* (creative intermediationary
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо бизнес икоуниреномическо обтиучастие* (creative business ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), творческо алокативно икоуниреномическо обтиучастие*
(creative allocative ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално творческо икоуниреномическо обтиучастие* (individual creative
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено творческо икоуниреномическо обтиучастие* (firm creative ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено творческо икоуниреномическо обтиучастие* (social
creative ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо усвоявано икоуниномическо обтиучастие*
(creative assimilated ecounirenomic subtiparticipation (obtishare)) и творческо
създавано икоуниреномическо обтиучастие* (creative gived ecounirenomic
obtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото икоуниреномическо обтиучастие са (1) творческо
сустатитно икоуниреномическо обтиучастие (същото като творчески икоуниреномически обтисустатит), (2) творческо субстатно икоуниреномическо
обтиучастие (същото като творчески икоуниреномически обтисубстат), (3)
творческо запасово икоуниреномическо обтиучастие (същото като творчески
икоуниреномически обтизапас), (4) творческо сустатантно икоуниреномическо обтиучастие (същото като творчески икоуниреномически обтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икоуниреномическото обтиучастие едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на творческото 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)

187

607

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Творческо
(ползваемо)
ИУРОУ
(творчески икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИУРОУ]
{икоуниреномическа ползваема
обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИУРОУ

Творческо
(ползваемо)
субстатно
ИУРОУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ИУРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИУРОУ

(творчески
икореномически обтисустатит)

(творчески
икореномически обтисубстат)

(творчески
икореномически обтизапас)

(творчески икореномически
обтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на ИУРОУ]

[творческо
външно състояние на вътрешното същество на
ИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИУРОУ]

{сустатитна
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ИУРОУ
(изпълнителен
икоуниреномически обтисубстантит)
{икоуниреномическа обтизадоволеност}
[външно състояние на
ИУРОУ]
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо) субстатно
ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо) запасово
ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИУРОУ

(изпълнителен
икоуниреномически обтисустатит)

(изпълнителен
икоуниреномически обтисубстат)

(изпълнителен
икоуниреномически обтизапас)

(изпълнителен
икоуниреномически обтисустатант)

[външно състояние на цялостното същество на
ИУРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество на
ИУРОУ]

[външно състояние на
външното същество на
ИУРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИУРОУ]

{сустатитна
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{запасова икоуниреномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
икоуниреномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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)

190

{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 ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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)

ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (ки) – във:
творческо икоуниреномическо обтиучастие;
творческо инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
творческо трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
творческо уницентитално икоуниреномическо обтиучастие;
творческо центитално икоуниреномическо обтиучастие.

(creative

ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (creative
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа
ингредиентност), творчески икоуниреномически субтисубстантит, (*) –
икоуниреномически ингредиент, който като субективна проекция количествено
определя участието (като дял) на някаква творческа възпроизводствена икономическа единица в качеството й на икоуниреномически творчески субект
субстантивностен
творчески
икоуниреномически
субект*
[на
(substantivitical creative ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възп191
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------роизводство; творческа икономическа субтизначимост (същото като творчески икономически субтисубективит) и творчески икотехномически субтипринос (същото като творчески икотехномически субтиобективит) (вж.
икоуниреномика), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие (вж.), една от формите на
съзидателното икоуниреномическо субтиучастие, една от разновидностите на
изпълнителното икоуниреномическо субтиучастие и един от конкретните изрази на икоуниреномическото творчество* (ecounirenomic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност).
Творческото икоуниреномическо субтиучастие е творчески икоуниреномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна
творческа оценка или още е субективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна творческа оценка, т.е. е субективносубстантивностна творческа икоуниреномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical creative ecounirenomic appraisement). Творческото икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване на творческата субтиикоуниреномическа енергия* (creative subtiecounirenomic energy) (вж. субтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената творческа субтиикоуниреномическа активност* (creative subtiecounirenomic
activity) (вж. субтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена творческа субтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена творческа субтиикоуниреномическа потенциалност*
(creative subtiecounirenomic potentiality) (вж. субтиикоуниреномическа потенциалност).
Творческото икоуниреномическо субтиучастие акцентира върху дейността на творческия икоуниреномически субект, който формира структурата на
творческия 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) творческо трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като творчески икоуниреномически
субтитрансцентит и същото като творческа икоуниреномическа ценностност и като творческа икоуниреномическа отдаденост), (2) творческо инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като творчески икоуниреномически субтиинцентит и като творческа икоуниреномическа феност),
192
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) творческо центитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като
творчески икоуниреномически субтицентит и като творчески икоуниреномически диспотант), (4) творческо уницентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като творчески икоуниреномически субтиуницентит и като
творчески икоуниреномически диспотит) (фиг. 1, фиг. 2 и табл. 1). Ако не е
посочено друго, под творческо икоуниреномическо субтиучастие обикновено
се подразбира творческото трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЧ трансцентитално икоуниреномическо участие;
ТЧ икоуниреномически трансцентит
(ТЧ трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
ТЧ икоуниреномическо участие)

ТЧ инцентитално
икоуниреномическо участие;
ТЧ икоуниреномически инцентит
(ТЧ инцентитално
икоуниреномическо участие)

ТЧ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ТЧ икоуниреномически субтитрансцентит
(ТЧ икоуниреномическа ценностност;
ТЧ икоуниреномическа отдаденост)

ТЧ инцентитално

ТЧ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоуниреномически обтитрансцентит
(ТЧ трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
ТЧ икоуниреномическа заделеност)

ТЧ инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоунирено-мически обтиинцентит
(ТЧ инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

ТЧ центитално
икоуниреномическо участие;
ТЧ икоуниреномически центит
(ТЧ центитално
икоуниреномическо участие)

ТЧ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
ТЧ икоунирено-ически субтицентит
(ТЧ икоуниреномически диспотант)

икоуниреномическо субтиучастие;
ТЧ икоуниреномически субтиинцентит
(ТЧ икоуниреномическа феност)

ТЧ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоуниреномически обтицентит
(ТЧ центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на творческото икоуниреномическо субтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (ТЧ – творчески; 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 ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЧ икономическа
значимост;
ТЧ икономически
субективит

ТЧ икотехномически принос;
ТЧ икотехномически обективит

ТЧ икоуниреномическо участие;
ТЧ икоуниреномически субстантит

ТЧ икономическа
субтизначимост;
ТЧ икономически
субтисубективит;
ТЧ икономическа
реализираност

ТЧ икотехномически субтипринос;
ТЧ икотехномически субтиобективит;
ТЧ икотехномическа
реализираност

ТЧ икоуниреномическо субтиучастие;
ТЧ икоуниреномически субтисубстантит;
ТЧ икоуниреномическа реализираност

ТЧ икономическа
обтизначимост;
ТЧ икономически
обтисубективит;
ТЧ икономически
интерес

ТЧ икотехномически обтипринос;
ТЧ икотехномически обтиобективит;
ТЧ икотехномическа
зададеност

ТЧ икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоуниреномически обтисубстантит;
ТЧ икоуниреномическа заделеност

Фиг. 2. Творческо икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности (ТЧ –
творчески; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – тъждествено на единството от разновидностите)
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до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото икоуниреномическо субтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИУРСУ – икоуниреномическо субтиучастие)

Икоуниреномическо субтиучастие
(ИУРСУ)

Уницентитално ИУРСУ

Трансцентитално ИУРСУ

Инцентитално
ИУРСУ

Центитално
ИУРСУ

(икоуниреномически субтиуницентит)

(икоуниреномически субтитрансцентит)

(икоуниреномически субтиинцентит)

(икоуниреномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИУРСУ]

[вътрешна определеност на
ИУРСУ]

[външна определеност на
ИУРСУ]

[общо понятие
за определност
на ИУРСУ]

{трансцентитална икоуниреномическа
реализираност;

{инцентитална икоуниреномическа реализираност;

{центитална
икоуниреномическа реализираност;

икоуниреномически диспотит}

икоуниреномическа отдаденост}

икоуниреномическа феност}

икоуниреномически диспотант}

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икоуниреномическа същност)

(вид икоуниреномическо явление)

(вид икоуниреномически диспозант)

(икоуниреноми- {уницентиталчески субтисуб- на икоуниреностантит)
мическа реализираност;
{икоуниреномическа реализираност}
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Сътворително
(пригодно)
ИУРСУ

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИУРСУ

Сътворително
(пригодно) трансцентитално
ИУРСУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИУРСУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИУРСУ

(сътворителен
икоуниреномически субтиуницентит)

(сътворителен
икоуниреномически субтитрансцентит)

(сътворителен
икоуниреномически субтиинцентит)

(сътворителен
икоуниреномически субтицентит)

[общо състояние на външната определеност
на ИУРСУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИУРСУ]

[общо състоя[общо състояние
(сътворителен
ние
на
цялостна вътрешната
икоуниреномически субтисуб- ната определе- определеност на
ност на ИУРСУ]
ИУРСУ]
стантит)
[общо понятие
за състояние на
ИУРСУ]
{сътворителна
икоуниреномическа реализираност;
икоуниреномическа субтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

{сътворителна {сътворителна
центитална
инцентитална
икоуниреноми- икоуниреномическа реализическа реализираност;
раност;
сътворителна сътворителен
икоуниреноми- икоуниреномически диспоческа феност;
тант;

{сътворителна
уницентитална икоуниреномическа реализираност;

{сътворителна
трансцентитална икоуниреномическа
реализираност;

сътворителен
икоуниреномически диспотит;

сътворителна
икоуниреномическа отдаденост;

уницентитална икоуниреномическа субтипригодност}

трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

инцентитална
икоуниреномическа субтипригодност}

центитална
икоуниреномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически диспозит)

(вид специфант
на икуниореномическа същност)

(вид специфант
на икоуниреномическо явление)

(вид специфант
на икоуниреномически диспозант)
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Работно (сметно) ИУРСУ
(работен икоуниреномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИУРСУ]
{работна икоуниреномическа
реализираност;
икоуниреномическа сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИУРСУ

Работно (сметно) трансцен-титално ИУРСУ

Работно (сметно) инцентитално ИУРСУ

Работно (сметно) центитално
ИУРСУ

(работен икоуниреномически
субтиуницентит)

(работен икоуниреномически
субтитрансцентит)

(работен икоуниреномически
субтиинцентит)

(работен икоуни-реномически
субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИУРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИУРСУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИУРСУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИУРСУ]

{работна уницентитална
икоуниреномическа реализираност;

{работна
трансцентитална икоуниреномическа
реализираност;

{работна инцентитална
икоуниреномическа реализираност;

{работна центитална икоуниреномическа
реализираност;

работен икоуниреномически
диспотит;

работна икоуниреномическа
отдаденост;

работна икоуниреномическа
феност;

работен икоуниреномически диспотант;

уницентитална икоуниреномическа сметна субтизадоволеност}

трансцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

инцентитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

центитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа същност)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическо явление)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозант)
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Творческо
(ползваемо)
ИУРСУ
(творчески
икоуниреномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИУРСУ]
{творческа икоуниреномическа реализираност;
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИУРСУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИУРСУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИУРСУ

Творческа (ползваемо) центитално ИУРСУ

(творчески икоуниреномически субтиуницентит)

(творчески икоуниреномически субтитрансцентит)

(творчески икоуниреномически субтиинцентит)

(творчески икоуниреномически субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИУРСУ]

{творческа
уницентитална икоуниреномическа реализираност;

{творческа
трансцентитална икоуниреномическа
реализираност;

{творческа инцентитална
икоуниреномическа реализираност;

{творческа
центитална
икоуниреномическа реализираност;

творчески икоуниреномически диспотит;

творческа икоуниреномическа
отдаденост;

творческа икоуниреномическа феност;

творчески икоуниреномически диспотант;

уницентитална икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

инцентитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

центитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа същност)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическо явление)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозант)

199

619

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИУРСУ

(изпълнителен
икоуниреномически субтиуницентит)

(изпълнителен
икоуниреномически субтитрансцентит)

(изпълнителен
икоуниреномически субтиинцентит)

(изпълнителен
икоуниреномически субтицентит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИУРСУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИУРСУ]

[външно състо- [външно състояние на външяние на общата
ната определе- определеност на
ност на ИУРСУ]
ИУРСУ]

[външно състояние на
ИУРСУ]

{изпълнителна
уницентитална икоуниреномическа реализираност;

{изпълнителна
трансцентитална униикореномическа
реализираност;

{изпълнителна
инцентитална
икоуниреномическа реализираност;

{изпълнителна
центитална
икоуниреномическа реализираност;

{изпълнителна
икоуниреномическа реализираност;

изпълнителен
икоуниреномически диспотит;

изпълнителна
икоуниреномическа отдаденост;

изпълнителна
икоуниреномическа феност;

изпълнителен
икоуниреномически диспотант;

икоуниреномическа субтизадоволеност}

уницентитална икоуниреномическа субтизадоволеност}

транасцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

инцентитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

центитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически диспозит)

(вид форма на
икоуниреноми-ческа същност)

(вид форма на
икоуниреномическо явление)

(вид форма на
икоуниреномически диспозант)

Изпълнително
(задоволяващо)
ИУРСУ
(изпълнителен
икоуниреномически субтисубстантит)

(вид икоуниреномическа форма)
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Съзидателно
(изгодно)
ИУРСУ
(съзидателен
икоуниреномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИУРСУ]
{съзидателна
икоуниреномическа реализираност;
икоуниреномическа субтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИУРСУ

(съзидателен
икоуниреномически субтиуницентит)

(съзидателен
икоуниреномически субтитрансцентит)

(съзидателен
икоуниреномически субтиинцентит)

(съзидателен
икоуниреномически субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИУРСУ]

{съзидателна
уницентитална икоуниреномическа реализираност;

{съзидателна
трансцентитална икоуниреномическа
реализираност;

{съзидателна
инцентитална
икоуниреномическа реализираност;

{съзидателна
центитална
икоуниреномическа реализираност;

съзидателен
икоуниреномически диспотит;

съзидателна
икоуниреномическа отдаденост;

съзидателна
икоуниреномическа феност;

съзидателен
икоуниреномически диспотант;

уницентитална икоуниреномическа субтиизгодност}

трансцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

инцентитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

центитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икоуниреномически
диспозит)

(вид съдържание на икоуниреномическа същност)

(вид съдържание на икоуниреномическо
явление)

(вид съдържание на икоуниреномически
диспозант)
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИУРСУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИУРСУ
(унисъзидателен икоуниреномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИУРСУ]
{унисъзидателна икоуниреномическа реализираност;
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИУРСУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИУРСУ
ИУРСУ

(унисъзидателен (унисъзидателен
икоуниреномиикоуниреномически субтиучески субтитницентит)
рансцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икоуниреноми- икоуниреномически субтиин- чески субтиценцентит)
тит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИУРСУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИУРСУ]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИУРСУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИУРСУ]

{унисъзидателна уницентитална икоуниреномическа
реализираност;

{унисъзидателна трансцентитална икоуниреномическа
реализираност;

унисъзидателен икоуниреномически диспотит;

унисъзидателна икоуниреномическа отдаденост;

{унисъзидател- {унисъзидателна центитална
на инцентитална икоуни- икоуниреномическа реализиреномическа
раност;
реализираност;
унисъзидатеунисъзидателлен икоунирена икоуниренономически
дисмическа фепотант;
ност;

уницентитална икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

трансцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

инцентитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

центитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически диспозит)

(вид специфит
на икоуниреномическа същност)

(вид специфит
на икоуниреномическо явление)

(вид специфит
на икоуниреномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото икоуниреномическо субтиучастие са: творческо възпроизводствено икоуниреномическо субтиучастие* (creative reproductional
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо производствено икоуниреномическо
субтиучастие*
(creative
production
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), творческо разменно икоуниреномическо субтиучастие* (creative exchange ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)),
творческо разпределително икоуниреномическо субтиучастие* (creative
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File: от ТВОРЧЕСКИ УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------distributional ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо потребително икоуниреномическо субтиучастие* (creative consumption
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо стопанствено икоуниреномическо субтиучастие* (creative protoeconomizing ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), творческо следпроизводствено икоуниреномическо субтиучастие* (creative post-production ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), творческо предипотребително икоуниреномическо субтиучастие* (creative before-consumption ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), творческо посредническо икоуниреномическо субтиучастие*
(creative intermediationary ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо бизнес икоуниреномическо субтиучастие* (creative business
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо алокативно икоуниреномическо
субтиучастие*
(creative
allocative
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуално творческо икоуниреномическо
субтиучастие*
(individual
creative
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), фирмено творческо икоуниреномическо субтиучастие* (firm creative ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено творческо икоуниреномическо субтиучастие* (social creative
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо усвоявано икоуниреномическо субтиучастие*
(creative assimilated ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и творческо
създавано икоуниреномическо субтиучастие* (creative gived ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото икоуниреномическо субтиучастие са (1) творческо
сустатитно икоуниреномическо субтиучастие (същото като творчески икоуниреномически субтисустатит), (2) творческо субстатно икоуниреномическо субтиучастие (същото като творчески икоуниреномически субтисубстат),
(3) творческо запасово икоуниреномическо субтиучастие (същото като творчески икоуниреномически субтизапас), (4) творческо сустатантно икоуниреномическо субтиучастие (същото като творчески икоуниреномически субтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
икоуниреномическото субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на творческото 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИУРСУ
(работен икореномически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИУРСУ]
{икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИУРСУ

Работно (сметно) запасово
ИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИУРСУ

(работен икоуниреномичес-ки
субтисустатит)

(работен икоуниреномически субтисубстат)

(работен икоуниреномически субтизапас)

(работен икоуниреномически
субтисустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИУРСУ]

[работно външно състояние
на вътрешното
същество на
ИУРСУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова ико{субстатна
униреномиикоуниреномическа сметна ческа сметна
субтизадовосубтизадоволеност}
леност}
(разновидност (разновидност
на форма на
на форма на
икоуниреноми- икоуниреномическа субстан- ческа суперстанта)
ция)

{сустатантна
икоуниреномическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИУРСУ
(творчески икоуниреномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИУРСУ]
{икоуниреномическа ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИУРСУ

Творческо
(ползваемо)
субстатно
ИУРСУ

Творческо
(пол-зваемо)
запасово
ИУРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИУРСУ

(творчески икореномически
субтисустатит)

(творчески
икореномически субтисубстат)

(творчески
икореномически субтизапас)

(творчески икореномически
субтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо) запасово
ИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИУРСУ

(изпълнителен
икоуниреномически субтисустатит)

(изпълнителен (изпълнителен
икоуниреноми- икоуниреномически субтически субтизасубстат)
пас)

(изпълнителен
икоуниреномически субтисустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИУРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество на
ИУРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа субтизадоволеност}

{субстатна
{запасова икоикоуниреноми- униреномичесческа субтика субтизадозадоволеност}
воленост}

{сустатантна
икоуниреномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)

Съзидателно
(изгодно)
ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИУРСУ

(съзидателен
икоуниреномически 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 същест-во на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на външното
същество на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа субтиизгодност}

{субстатна
{запасова икоикоуниреномиуниреномическа субтииз- ческа субтигодност}
изгодност}

{сустатантна
икоуниреномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икоуниреномически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)

Изпълнително
(задоволяващо)
ИУРСУ
(изпълнителен
икоуниреномически субтисубстантит)
{икоуниреномическа субтизадоволеност}
[външно състояние на
ИУРСУ]
(вид икоуниреномическа форма)

{икоуниреномическа субтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Изпълнително
Изпълнително
(задоволява-що) (задоволяващо)
сустатитно
субстатно
ИУРСУ
ИУРСУ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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)

ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ (creative
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) (ки) – във:
творческо икоуниреномическо субтиучастие;
творческо инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
творческо трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
творческо уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
творческо центитално икоуниреномическо субтиучастие.
ТВОРЧЕСКО
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ*
(creative
ecounirenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески икоуниреномически субстантит, (*) – икоуниреномически ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на творчески
икоуниреномически субект [на субстантивностен творчески икоуниреномически субект* (substantivitical ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; творческа икономическа значимост (същото като
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------творчески икономически субективит) и творчески икотехномически принос
(същото като творчески икотехномически обективит), взети заедно в тяхното
цялостно единство, както и общо понятие за творческо икоуниреномическо
субтиучастие (същото като творчески икоуниреномически субтисубстантит)
и творческо икоуниреномическо обтиучастие (същото като творчески икоуниреномически обтисубстантит) (вж. икоуниреномика); една от разновидностите на икоуниреномическото участие (вж.), една от формите на съзидателното икоуниреномическо участие, една от разновидностите на изпълнителното икоуниреномическо участие и един от конкретните изрази на икоуниреномическото творчество* (ecounirenomic creation), последното като състояние
на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа
единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческото икоуниреномическо участие е форма на съществуване на творческата икоуниреномическа енергия* (creative ecounirenomic energy) (вж. икоуниреномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената творческа икоуниреномическа активност* (creative ecounirenomic activity) (вж. икоуниреномическа
активност). То е кинестично опредметена творческа икоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа икоуниреномическа потенциалност* (creative ecounirenomic potentiality) (вж. икоуниреномическа потенциалност).
Творческото икоуниреномическо участие акцентира върху дейността на
икоуниреномическия субект, който формира структурата на творческия 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 творческото икоуниреномическо участие са: (1) творческо трансцентитално икоуниреномическо
участие (същото като творчески икоуниреномически трансцентит), (2) творческо инцентитално икоуниреномическо участие (същото като творчески икоуниреномически инцентит), (3) творческо центитално икоуниреномическо
участие (същото като творчески икоуниреномически центит), (4) творческо
уницентитално икоуниреномическо участие (същото като творчески икоуниреномически уницентит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под творческо икоуниреномическо участие обикновено се подразбира творческото
трансцентитално икоуниреномическо участие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЧ трансцентитално икоуниреномическо участие;
ТЧ икоуниреномически трансцентит
(ТЧ трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
ТЧ икоуниреномическо участие)

ТЧ инцентитално
икоуниреномическо участие;
ТЧ икоуниреномически инцентит
(ТЧ инцентитално
икоуниреномичес-

ТЧ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ТЧ икоуниреномически субтитрансцентит
(ТЧ икоуниреномическа ценностност;
ТЧ икоуниреномическа отдаденост)

ТЧ инцентитално

ТЧ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоуниреномически обтитрансцентит
(ТЧ трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
ТЧ икоуниреномическа заделеност)

ТЧ инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоуниреномически обтиинцентит
(ТЧ инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

ТЧ центитално
икоуниреномическо участие;
ТЧ икоуниреномически центит
(ТЧ центитално
икоуниреномическо участие)

ко участие)

ТЧ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
ТЧ икоуниреномически субтицентит
(ТЧ икоуниреномически диспотант)

икоуниреномическо субтиучастие;
ТЧ икоуниреномически субтиинцентит
(ТЧ икоуниреномическа феност)

ТЧ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоуниреномически обтицентит
(ТЧ центитална
икоуниреномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на творческото икоуниреномическо участие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (ТЧ – творчески; 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) творческо икоуниреномическо субтиучастие (творчески икоуниреномичес210
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки субтисубстантит) и (2) творческо икоуниреномическо обтиучастие
(творчески икоуниреномически обтисубстантит) (фиг. 2).

ТЧ икономическа
значимост;
ТЧ икономически
субективит

ТЧ икотехномически принос;
ТЧ икотехномически обективит

ТЧ икоуниреномическо участие;
ТЧ икоуниреномически субстантит

ТЧ икономическа
субтизначимост;
ТЧ икономически
субтисубективит;
ТЧ икономическа
реализираност

ТЧ икотехномически субтипринос;
ТЧ икотехномически субтиобективит;
ТЧ икотехномическа
реализираност

ТЧ икоуниреномическо субтиучастие;
ТЧ икоуниреномически субтисубстантит;
ТЧ икоуниреномическа реализираност

ТЧ икономическа
обтизначимост;
ТЧ икономически
обтисубективит;
ТЧ икономически
интерес

ТЧ икотехномически обтипринос;
ТЧ икотехномически обтиобективит;
ТЧ икотехномическа
зададеност

ТЧ икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоуниреномически обтисубстантит;
ТЧ икоуниреномическа заделеност

Фиг. 2. Творческо икоуниреномическо участие и неговите разновидности (ТЧ – творчески; 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 творческото икоуниреномическо участие и тяхното място сред
разновидностите на икоуниреномическото участие едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИУРУ – икоуниреномическо участие)

Икоуниреномическо
участие
(ИУРУ)
(икоуниреномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИУРУ
(сътворителен
икоуниреномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИУРУ]
{икоуниреномическа пригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Уницентитално ИУРУ

Трансцентитално ИУРУ

Инцентитално
ИУРУ

Центитално
ИУРУ

(икоуниреномически
уницентит)

(икоуниреномически трансцентит)

(икоуниреномически инцентит)

(икоуниреномически центит)

[цялостна определеност на
ИУРУ]

[вътрешна определеност на
ИУРУ]

[външна определеност на
ИУРУ]

[общо понятие
за определност
на ИУРУ]

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икоуниреномическа същност)

вид икоуниреномическо явление)

(вид икоуниреномически диспозант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИУРУ

Сътворително
(пригодно) трансцентитално
ИУРУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИУРУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИУРУ

(сътворителен
икоуниреномически уницентит)

(сътворителен
икоуниреномически трансцентит)

(сътворителен
икоуниреномически инцентит)

(сътворителен
икоуниреномически центит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИУРУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИУРУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИУРУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИУРУ]

{униценитална {трансцениталикоуниреноми- на икоуниреноческа примическа пригодност}
годност}

{инценитална
икоуниреномическа пригодност}

{ценитална
икоуниреномическа пригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически диспозит)

(вид специфант
на икоуниреномическо явление)

(вид специфант
на икоуниреномически диспозант)

(вид специфант
на икоуниреномическа същност)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИУРУ
(работен
икоуниреномически
субстантит)
[работно външно състояние
на ИУРУ]
{икоуниреномическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИУРУ

Работно (сметно)
трансцентитално ИУРУ

Работно (сметно) инцентитално ИУРУ

Работно (сметно) центитално
ИУРУ

(работен икоуниреномически
уницентит)

(работен икоуниреномически
трансцентит)

(работен икоуниреномически
инцентит)

(работен икоуниреномически
центит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИУРУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИУРУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИУРУ]

{уницентитална икоуниреномическа сметна задоволеност}

{трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{инцентитална икоуниреномическа сметна задоволеност}

{центитална
икоуниреномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномическиски диспозит)

(разновидност на
форма на икоуниреномическа
същ-ност)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическо явление)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИУРУ
(творчески
икоуниреномически субстантит)
[творческо
външно състояние на ИУРУ]
{икоуниреномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИУРУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИУРУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИУРУ

Творческо (ползваемо) центитално ИУРУ

(творчески икоуниреномически уницентит)

(творчески икоуниреномически
трансцентит)

(творчески икоуниреномически инцентит)

(творчески икоуниреномически центит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИУРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИУРУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИУРУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИУРУ]

{уницентитална икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{трансцентитална икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{инцентитална икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{центитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозит)

(разновидност на
форма на икоуниреноми-ческа
същност)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическо явление)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозант)
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до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИУРУ

(изпълнителен
икоуниреномически уницентит)

(изпълнителен
икоуниреномически трансцентит)

(изпълнителен
икоуниреномически инцентит)

(изпълнителен
икоуниреномически центит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИУРУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на
ИУРУ]

[външно състояние на външната определеност на ИУРУ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИУРУ]

{икоуниреномическа задоволеност}

{уницентитална икоуниреномическа задоволеност}

{трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

(вид икоуниреномическа форма)

{инцентитал{центитална
на икоуниреноикоуниреномическа задово- мическа задоволеност}
леност}

(вид форма на
икоуниреномически диспозит)

(вид форма на
икоуниреномическа същност)

(вид форма на
икоуниреномическо явление)

(вид форма на
икоуниреномически диспозант)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИУРУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИУРУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИУРУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИУРУ

(съзидателен
икоуниреномически уницентит)

(съзидателен
икоуниреномически трансцентит)

(съзидателен
икоуниреномически инцентит)

(съзидателен
икоуниреномически центит)

[вътрешно
състояние на
ця-лостната
опре-деленост
на ИУРУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИУРУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИУРУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИУРУ]

{уницентитална икоуниреномическа изгодност}

{трансцентитална икоуниреномическа
изгодност}

{инцентитална икоуниреномическа изгодност}

{центитална
икоуниреномическа изгодност}

(вид съдържание на икоуниреномически
диспозит)

(вид съдържание на икоуниреномическа същност)

(вид съдържание на икоуниреномическо
явление)

(вид съдържание на икоуниреномически
диспозант)

Изпълнително
(задоволяващо)
ИУРУ
(изпълнителен
икоуниреномически субстантит)
[външно състояние на
ИУРУ]

Съзидателно
(изгодно)
ИУРУ
(съзидателен
икоуниреномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа изгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИУРУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИУРУ (унисъзидателен
икоуниреноми(унисъзидатечески униценлен икоуниретит)
номически суб[цялостно съсстантит)
тояние на ця[цялостно съслостната опретояние на
деленост на
ИУРУ]
ИУРУ]
{икоунире{уницентиномическа
тална икоуниудовлетворереномическа
ност}
удовлетворе(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИУРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИУРУ
ИУРУ

(унисъзидателен
икоуниреномически трансцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икоуниреноми- икоуниреномически инцентит)
чески центит)

[цялостно състояние на вътрешната определеност на
ИУРУ]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИУРУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИУРУ]

ност}

{трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{инцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{центитална
икоуниреномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически диспозит)

(вид специфит
на икоуниреномическа същност)

(вид специфит
на икоуниреномическо явление)

(вид специфит
на икоуниреномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото икоуниреномическо участие са: творческо възпроизводствено
икоуниреномическо
участие*
(creative
reproductional
ecounirenomic participation (share)), творческо производствено икоуниреномическо участие* (creative production ecounirenomic participation (share)),
творческо разменно икоуниреномическо участие* (creative exchange
ecounirenomic participation (share)), творческо разпределително икоуниреномическо участие* (creative distributional ecounirenomic participation (share)),
творческо
потребително
икоуниреномическо
участие*
(creative
consumption ecounirenomic participation (share)), творческо стопанствено
икоуниреномическо участие* (creative protoeconomizing ecounirenomic
participation (share)), творческо следпроизводствено икоуниреномическо
участие* (creative post-production ecounirenomic participation (share)), творческо предипотребително икоуниреномическо участие* (creative beforeconsumption ecounirenomic participation (share)), творческо посредническо
икоуниреномическо участие* (creative inter-mediationary ecounirenomic
participation (share)), творческо бизнес икоуниреномическо участие* (creative
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------business ecounirenomic participation (share)), творческо алокативно икоуниреномическо участие* (creative allocative ecounirenomic participation (share)) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално творческо икоуниреномическо участие*
(individual creative ecounirenomic participation (share)), фирмено творческо
икоуниреномическо участие* (firm creative ecounirenomic participation
(share)), обществено творческо икоуниреномическо участие* (social creative
ecounirenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо усвоявано икоуниреномическо участие* (creative
assimilated ecounirenomic participation (share)) и творческо създавано икоуниреномическо участие* (creative gived ecounirenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото икоуниреномическо участие са (1) творческо сустатитно икоуниреномическо участие (същото като творчески икоуниреномически сустатит), (2) творческо субстатно икоуниреномическо участие (същото като творчески икоуниреномически субстат), (3) творческо запасово
икоуниреномическо участие (същото като творчески икоуниреномически запас), (4) творческо сустатантно икоуниреномическо участие (същото като
творчески икоуниреномически сустатант). Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на икоуниреномическото участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на творческото 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)

[общо състояние на цялостното същество
на ИУРУ]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
ИУРУ]

[общо състояние на външното същество
на ИУРУ]

{сустатитна
икоуниреномическа пригодност}

{субстатна
икоуниреномическа пригодност}

(вид специфант на икоуниреномически
сустит)

(вид специфант
на икоуниреномическа
субстанция)

{запасова икоуниреноми{сустатантна
ческа приикоуниреномигодност}
ческа пригодност}
(вид специ-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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]

{икоуниреноми- {сустатитна
ческа сметна
икоуниренозадоволеност} мическа сметна задоволе(разновидност
ност}
на икоунирено-

{субстатна
икоуниреномическа сметна
задоволеност}

{запасова ико- {сустатантна
униреномиикоуниреномическа сметна
ческа сметна
задоволеност} задоволеност}

мическа форма)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

Работно (сметно) ИУРУ
(работен икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИУРУ]

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИУРУ
(творчески
икоуниреномически субстантит)
[творческо
външно състояние на ИУРУ]
{икоуниреномическа ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИУРУ
(творчески
икоуниреномически сустатит)
[творческо
външно състояние на цялостното същество на ИУРУ]
{сустатитна
икоуниреномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

Творческо (ползваемо) субстатно ИУРУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ИУРУ

Творческа
(пол-зваемо)
сустатантно
ИУРУ

(творчески ико(творчески
(творчески икоуниреномически икоуниреномиуниреномисубстат)
чески запас)
чески сустатант)
[творческо вън[творческо
[творческо
шно състояние
външно състо- външно състона вътрешното
яние на външ- яние на общото
същество на
ното същество
същество на
ИУРУ]
на ИУРУ]
ИУРУ]
{субстатна
{запасова ико- {сустатантна
икоуниреномиуниреномиикоуниреномическа ползваема ческа ползва- ческа ползваезадоволеност}
ема задоволема задоволеност}
ност}
(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)
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до ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
Изпълнително
Изпълнително
(задоволяващо) (задоволяващо)
(задоволявасустатитно
субстатно ИУРУ що) запасово
Изпълнително
ИУРУ
ИУРУ
(задоволяващо)
ИУРУ
(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
икоуниреномиикоуниреноикоуниреноми(изпълнителен
чески
субстат)
мически
сустачески запас)
икоуниренотит)
мически субстантит)
[външно състо- [външно състоя- [външно със{икоуниреноми- яние на цялосние на вътреш- тояние на външното същестческа задоволе- тното същестното същество
во на ИУРУ]
во на ИУРУ]
ност}
на ИУРУ]
{запасова ико{сустатитна
[външно със{субстатна
униреномиикоуниренотояние на
икоуниреномическа задовомическа задо- ческа задоволеИУРУ]
леност}
воленост}
ност}
(вид икоуниреномическа форма) (вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
икоуниреномиикоуниреномиикоуниреномически сустит)
ческа субстанческа суперсция)
танта)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИУРУ
(изпълнителен
икоуниреномически сустатант)
[външно състояние на общото
същество на
ИУРУ]
{сустатантна
икоуниреномическа задоволеност}
(вид форма на
икоуниреномически сустант)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИУРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИУРУ

Съзидателно
Съзидателно
(изгодно) запа- (изгодно) суссово ИУРУ
татантно ИУРУ

(съзидателен
икоуниреномически сустатит)

(съзидателен
икоуниреномически субстат)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИУРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИУРУ]

(съзидателен
(съзидателен
икоуниреноми- икоуниреномически запас)
чески сустатант)
[вътрешно със- [вътрешно състояние на вънтояние на обшното същест- щото същество
во на ИУРУ]
на ИУРУ]

{сустатитна
икоуниреномическа изгод(вид икоуниреноност}
мическо съ(вид съдържадържание)
ние на икоуниреномически
сустит)

{субстатна
икоуниреномическа игодност}

Съзидателно
(изгодно) ИУРУ
(съзидателен
икоуниреномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИУРУ]
{икоуниреномическа изгодност}

(вид съдържание на икоуниреномическа субстанция)
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ност}
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИУРУ
(унисъзидателен икоуниреномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИУРУ]
{икоуниреномическа удовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатитно ИУРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) субстатно
ИУРУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИУРУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатантно ИУРУ

(унисъзидателен икоуниреномически
сустатит)

(унисъзидателен
икоуниреномически субстат)

(унисъзидателен икоуниреномически
запас)

(унисъзидателен икоуниреномически
сустатант)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИУРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество
на ИУРУ]

[цялостно състояние на външното същество на ИУРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИУРУ]

{сустатитна
икоуниреномическа удовлетвореност}

{субстатна
икоуниреномическа удовлетвореност}

{запасова ико- {сустатантна
униреномиикоуниреномическа удовле- ческа удовлеттвореност}
вореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически
сустант)

ТВОРЧЕСКО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (creative ecounirenomic participation (share)) (ки) – във:
творческо инцентитално икоуниреномическо участие;
творческо трансцентитално икоуниреномическо участие;
творческо уницентитално икоуниреномическо участие;
творческо центитално икоуниреномическо участие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (creative incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), творчески икокореномически
обтиинцентит, творческа инцентитална икокореномическа заделеност, (*)
– творчески инцентитален икокореномически ингредиент, който на феноменно
равнище като обективна проекция количествено определя участието (като
дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
творчески икокореномически субект [на субстантивностен творчески
икокореномически субект* (substantivitical creative ecocorenomic subject)] във
икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща
икономическа дизюнкция) от творческа инцентитална икономическа обтизначимост (същото като творчески икономически обтиинцентит) и творчески
инцентитален икотехномически обтипринос (същото като творчески икотехномически обтиинцентит) (както и общо понятие за творческо инцентитално
икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за творческа инцентитална икономическа обтизначимост и творчески инцентитален икотехномически обтипринос) и творческо инцентитално икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където
творческата инцентитална икономическа обтизначимост е творческа икономическа оценка на творческия инцентитален техномически обтипринос; една от
разновидностите на инцентиталното икокореномическо обтиучастие (вж.),
една от формите на съзидателното инцентитално икокореномическо обтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното инцентитално икокореномическо обтиучастие и един от конкретните изрази на икокореномическото творчество* (ecocorenomic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица
(вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческото инцентитално
икокореномическо обтиучастие е творчески икокореномически ингредиент в
качеството му на обективно-изисквана субстантивностна творческиа
оценка на феноменно равнище или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна творческа оценка, т.е. е обективносубстантивностна творческиа икокореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical creative ecocorenomic appraisement) на феноменно равнище.
Творческото инцентиталното икокореномическо обтиучастие е форма на
съществуване на творческата инцентитална обтиикокореномическа енергия* (creative incentital obtiecocorenomic energy) (вж. обтиикокореномическа
1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дейност) и отношение на признаване на приложената творческа инцентитална
обтиикокореномическа
активност*
(creative
incentital
obtiecocorenomic activity) (вж. обтиикокореномическа активност). То е кинестично опредметена творческа инцентитална обтиикокореномическа активност,
а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа инцентитална обтиикокореномическа потенциалност* (creative incentital obtiecocorenomic
potentiality) (вж. обтиикокореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от
разновидностите на творческото икокореномическо обтиучастие. (вж. фиг.
1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ТЧ инцентитално икоуниреномическо участие;
ТЧ икоуниреномически инцентит
(ТЧ инцентитално икоуниреномическо участие)

ТЧ инцентитално икокореномическо участие;
ТЧ икокореномически инцентит
(ТЧ инцентитално икокореномическо участие)

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

ТЧ инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ТЧ икоуниреномически субтиинцентит
(ТЧ икоуниреномическа феност)

ТЧ инцентитално икокореномическо субтиучастие;
ТЧ икокореномически субтиинцентит
(ТЧ икокореномическа феност)

ТЧ инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоуниреномически обтиинцентит

ТЧ нцентитално
икокореномическо обтиучастие;
ТЧ икокореномически обтиинцентит
(ТЧ инцентитална икокореномическа заделеност)

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

(ТЧ инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Творческо инцентитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности (ТЧ – творчески; 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 творческото инцентитално икокореномическо обтиучастие са:
творческо възпроизводствено инцентитално икокореномическо обтиучастие* (creative reproductional incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо производствено инцентитално икокореномическо обтиучастие* (creative production incentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), творческо разменно инцентитално икокореномическо
обтиучастие* (creative exchange incentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), творческо разпределително инцентитално икокореномическо
обтиучастие* (creative distributional incentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), творческо потребително инцентитално икокореномическо
обтиучастие* (creative consumption incentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), творческо стопанствено инцентитално икокореномическо
обтиучастие*
(creative
protoeconomizing
incentital
ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), творческо следпроизводствено инцентитално
икокореномическо обтиучастие* (creative post-production incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо предипотребително
инцентитално
икокореномическо обтиучастие*
(creative beforeconsumption incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо
посредническо инцентитално икокореномическо обтиучастие* (creative
intermediationary incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо
бизнес инцентитално икокореномическо обтиучастие* (creative business
incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо алокативно
инцентитално икокореномическо обтиучастие* (creative allocative incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално
творческо инцентитално икокореномическо обтиучастие* (individual
creative incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено
творческо инцентитално икокореномическо обтиучастие* (firm creative
incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено творческо
инцентитално икокореномическо обтиучастие* (social creative incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо инцентитално усвоявано икокореномическо
обтиучастие* (creative assimilated ecocorenomic subtiparticipation (obtishare)) и
творческо инцентитално създавано икокореномическо обтиучастие*
(creative gived ecocorenomic obtiparticipation (subtishare)).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото инцентитално икокореномическо обтиучастие са
(1) творческо сустатитно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (creative sustatitic incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески инцентитален икокореномически обтисустатит*
(creative incentital ecocorenomic obtisustatite)], (2) творческо субстатно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (creative substatum incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески инцентитален икокореномически обтисубстат* (creative incentital ecocorenomic
obtisubstatum)], (3) творческо запасово инцентитално икокореномическо
обтиучастие* (creative stock incentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като творчески инцентитален икокореномически обтизапас* (creative incentital ecocorenomic obtistock)], (4) творческо сустатантно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (creative sustatantal incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески
инцентитален икокореномически обтисустатант* (creative incentital
ecocorenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на инцентиталното икокореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото инцентитално икокореномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИКРОУ – инцентитално икокореномическо обтиучастие)

Инцентитално
икокореномическо обтиучастие
(ИЦИКРОУ)
(инцентитален
икокореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИКРОУ

Субстатно
ИЦИКРОУ

Запасово
ИЦИКРОУ

Сустатантно
ИЦИКРОУ

(инцентитален икокореномически
обтисустатит;

(инцентитален икокореномически обтисубстат;

(инцентитален икокореномически
обтизапас;

(инцентитален икокореномически обтисустатант;

сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
обтиинцентит) обтиинцентит)

сустатантен
икокореномически обтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИКРОУ]

[вътрешно същество на
ИЦИКРОУ]

[външно същество на
ИЦИКРОУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИКРОУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИЦИКРОУ
(сътворителен
инцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ИЦИКРОУ

(сътворителен
инцентитален
икокореномически обтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически обтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически обтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
обтиинцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
обтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически обтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИКРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИКРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИКРОУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{запасова инцентитална
икокореномическа обтипригодност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
обтипригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа субскореномически
танция)
сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
обтиизгодност}

{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 ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИКРОУ
(унисъзидателен инцентитален икокореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
ИЦИКРОУ
сово
тантно
ИЦИКРОУ
ИЦИКРОУ
ИЦИКРОУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен инцентитаен инцентитаен инцентитаен инцентитален
икокоренолен икокорелен икокорелен икокоремически
номически
номически об- номически обобтисубстат;
обтисустатит;
тизапас;
тисустатант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
икокореномиреномически
икокореномически обтиин- обтиинцентит) обтиинцентит) чески обтиинцентит)
центит)
[цялостно със- [цялостно със[цялостно със- [цялостно състояние
на
въттояние на вънтояние на цятояние на обрешното
същесшното
същестлостното същото същество
тво на
во на
щество на
на ИЦИКРОУ]
ИЦИКРОУ]
ИЦИКРОУ]
ИЦИКРОУ]
{субстатна
{запасова ин- {сустатантна
{сустатитна
инцентицентитална
инцентиинцентитална
икокоикокореномитална
икокотална икокореномическа
ческа обтиуреномическа
реномическа
обтиудовледовлеобтиудовлеобтиудовлетвореност}
твореност}
твореност}
твореност}
(вид специфит (вид специфит (вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокоренона икокоренона икокоремическа
мическа супермически сусномически
субстанция)
станта)
тант)
сустит)

ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (creative incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), творчески икокореномически
субтиинцентит, творческа икокореномическа феност, (*) – творчески инцентитален икокореномически ингредиент, който на феноменно равнище като
субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на творчески икокореномически субект [на субстантивностен творчески икокореномически субект* (substantivitical creative ecocorenomic subject)] във икокореномичес12
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа
дизюнкция) от творческа инцентитална икономическа субтизначимост (същото като творчески икономически субтиинцентит) и творчески инцентитален икотехномически субтипринос (същото като като творчески икотехномически субтиинцентит) (както и общо понятие за творческо инцентитално
икореномическо субтиучастие (в т.ч. и за творческа инцентитална икономическа субтизначимост и творчески инцентитален икотехномически субтипринос) и творческо инцентитално икоуниреномическо субтиучастие, които
съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където
творческата инцентитална икономическа субтизначимост е икономическа
оценка на творческия инцентитален икотехномически субтипринос; една от
разновидностите на инцентиталното икокореномическо субтиучастие (вж.),
една от формите на съзидателното инцентитално икокореномическо субтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното инцентитално икокореномическо субтиучастие и един от конкретните изрази на икокореномическото творчество* (ecocorenomic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица
(вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческото инцентитално
икокореномическо субтиучастие е като творчески икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна творческа
оценка на феноменно равнище или още е субективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна творческа оценка, т.е. е субективносубстантивностна творческа икокореномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical creative ecocorenomic appraisement) на феноменно равнище.
Творческото инцентиталното икокореномическо субтиучастие е форма на
съществуване на творческата инцентитална субтиикокореномическа
енергия* (creative incentital subtiecocorenomic energy) (вж. субтиикококореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената творческа инцентитална субтиикокореномическа активност* (creative incentital subtiecocorenomic activity) (вж. субтиикококореномическа активност). То е
кинестично опредметена творческа инцентитална субтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа инцентитална
субтиикокореномическа
потенциалност*
(creative
incentital
subtiecocorenomic potentiality) (вж. субтиикокореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на творческото икокореномическо
субтиучастие. (вж. фиг. 1).
13
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

ТЧ инцентитално икоуниреномическо участие;
ТЧ икоуниреномически инцентит
(ТЧ инцентитално икоуниреномическо участие)

ТЧ инцентитално икокореномическо участие;
ТЧ икокореномически инцентит
(ТЧ инцентитално икокореномическо участие)

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

ТЧ инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ТЧ икоуниреномически субтиинцентит
(ТЧ икоуниреномическа феност)

ТЧ инцентитално икокореномическо субтиучастие;
ТЧ икокореномически субтиинцентит
(ТЧ икокореномическа феност)

ТЧ инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоуниреномически обтиинцентит

ТЧ нцентитално
икокореномическо обтиучастие;
ТЧ икокореномически обтиинцентит
(ТЧ инцентитална икокореномическа заделеност)

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

(ТЧ инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Творческо инцентитално икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности (ТЧ – творчески; 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 ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото инцентитално икокореномическо субтиучастие са:
възпроизводствено творческо инцентитално икокореномическо субтиучастие* (creative reproductional incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо производствено инцентитално икокореномическо
субтиучастие* (creative production incentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), творческо разменно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (creative exchange incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо разпределително инцентитално икокореномическо субтиучастие* (creative distributional incentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), творческо потребително инцентитално икокореномическо
субтиучастие* (creative consumption incentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), творческо стопанствено инцентитално икокореномическо
субтиучастие* (creative protoeconomizing incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо следпроизводствено инцентитално икокореномическо субтиучастие* (creative post-production incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо предипотребително инцентитално
икокореномическо субтиучастие* (creative before-consumption incentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо посредническо инцентитално икокореномическо субтиучастие* (creative intermediationary
incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо бизнес
инцентитално икокореномическо субтиучастие* (creative business incentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо алокативно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (creative allocative incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално
творческо инцентитално икокореномическо субтиучастие* (individual
creative incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено
творческо инцентитално икокореномическо субтиучастие* (firm creative
incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено творческо
инцентитално икокореномическо субтиучастие* (social creative incentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо инцентитално усвоявано икокореномическо
субтиучастие* (creative incentital assimilated ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и творческо инцентитално създавано икокореномическо суб-
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиучастие* (creative incentital gived ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото инцентитално икокореномическо субтиучастие са
(1) творческо сустатитно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (creative sustatitic incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като творчески инцентитален икокореномически субтисустатит* (creative incentital ecocorenomic subtisustatite)], (2) творческо субстатно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (creative substatum
incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески
инцентитален икокореномически субтисубстат* (creative incentital
ecocorenomic subtisubstatum)], (3) творческо запасово инцентитално икокореномическо субтиучастие* (creative stock incentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески инцентитален икокореномически субтизапас* (creative incentital ecocorenomic subtistock)], (4)
творческо сустатантно инцентитално икокореномическо субтиучастие*
(creative sustatantal incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески инцентитален икокореномически субтисустатант*
(creative incentital ecocorenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото инцентитално икокореномическо субтиучастие и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИКРСУ – инцентитално икокореномическо субтиучастие)

Инцентитално икокореномическо
субтиучастие
(ИЦИКРСУ)
(инцентитален икокореномически
субтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИКРСУ

Субстатно
ИЦИКРСУ

Запасово
ИЦИКРСУ

Сустатантно
ИЦИКРСУ

(инцентитален икокореномически
субтисустатит;

(инцентитален
икокореномически субтисубстат;

(инцентитален
икокореномически субтизапас;

(инцентитален икокореномически
субтисустатант;

сустатитен
икокореномически субтиинцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически
реномически
субтиинцентит) субтиинцентит)

сустатантен
икокореномически субтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИКРСУ]

[вътрешно същество на
ИЦИКРСУ]

[външно същество на
ИЦИКРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИКРСУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО 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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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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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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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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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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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИКРСУ
(съзидателен
инцентитален
икокореномически субтисубстантит)
[вътрешно
със-тояние на
ИЦИКРСУ]
{инцентитална икокореномическа
субтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ИЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ИЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИКРСУ

(съзидателен
инцентитален
икокореномически субтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически субтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически субтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически субтиинцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
субтиинцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
субтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически субтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на
ИЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИКРСУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
субтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
субтиигодност}

{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
мическа супермически суссубстанция)
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

ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(creative incentital ecocorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески икокореномически инцентит, (*) –
творчески инцентитален икокореномически ингредиент, който на феноменно
равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на творчески икокореномически субект [на субстантивностен творчески икокореномически субект*
(substantivitical creative ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнк23
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ция) от творческа инцентитална икономическа значимост (същото като
творчески икономически инцентит) и творчески инцентитален икотехномически принос (същото като творчески икотехномически инцентит) (както и
общо понятие за творческо инцентитално икореномическо участие (в т.ч. и за
творческа инцентитална икономическа значимост и творчески инцентитален икотехномически принос) и творческо инцентитално икоуниреномическо
участие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където творческата инцентитална икономическа значимост е икономическа оценка на творческия инцентитални икотехномически принос; една
от разновидностите на инцентиталното икокореномическо участие (вж.),
една от формите на съзидателното инцентитално икокореномическо участие,
една от разновидностите на изпълнителното инцентитално икокореномическо
участие и един от конкретните изрази на икокореномическото творчество*
(ecocorenomic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна
икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за творческо инцентитално икокореномическо субтиучастие (същото като творчески икокореномически субтиинцентит и същото като творческа икокореномическа феност) и
творческо инцентитално икокореномическо обтиучастие (същото като творчески икокореномически обтиинцентит и като творческа инцентитална икокореномическа заделеност) (вж. икокореномика). Творческото инцентитално
икокореномическо участие е форма на съществуване на творческата инцентитална икокореномическа енергия (creative incentital ecocorenomic energy)
(вж. икокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената
творческа инцентитална икокореномическа активност* (creative incentital
ecocorenomic activity) (вж. икокореномическа активност). То е кинестично опредметена творческа инцентитална икокореномическа активност, а чрез нея е и
кинестично разпредметена творческа инцентитална икокореномическа
потенциалност* (creative incentital ecocorenomic potentiality) (вж. икокореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на творческото
икокореномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ТЧ инцентитално икоуниреномическо участие;
ТЧ икоуниреномически инцентит
(ТЧ инцентитално икоуниреномическо участие)

ТЧ инцентитално икокореномическо участие;
ТЧ икокореномически инцентит
(ТЧ инцентитално икокореномическо участие)

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

ТЧ инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ТЧ икоуниреномически субтиинцентит
(ТЧ икоуниреномическа феност)

ТЧ инцентитално икокореномическо субтиучастие;
ТЧ икокореномически субтиинцентит
(ТЧ икокореномическа феност)

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

ТЧ инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоуниреномически обтиинцентит

ТЧ нцентитално
икокореномическо обтиучастие;
ТЧ икокореномически обтиинцентит
(ТЧ инцентитална икокореномическа заделеност)

(ТЧ инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Творческо инцентитално икокореномическо участие и неговите разновидности
(ТЧ – творчески; 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 ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
творческо инцентитално икокореномическо субтиучастие (творчески икокореномически субтиинцентит) и (2) творческо инцентитално икокореномическо обтиучастие (творчески икокореномически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото инцентитално икокореномическо участие са: творческо възпроизводствено инцентитално икокореномическо участие*
(creative reproductional incentital ecocorenomic participation (share)), творческо
производствено инцентитално икокореномическо участие* (creative
production incentital ecocorenomic participation (share)), творческо разменно
инцентитално икокореномическо участие* (creative exchange incentital
ecocorenomic participation (share)), творческо разпределително инцентитално икокореномическо участие* (creative distributional incentital ecocorenomic
participation (share)), творческо потребително инцентитално икокореномическо участие* (creative consumption incentital ecocorenomic participation
(share)), творческо стопанствено инцентитално икокореномическо участие* (creative protoeconomizing incentital ecocorenomic participation (share)),
творческо следпроизводствено инцентитално икокореномическо участие*
(creative post-production incentital ecocorenomic participation (share)), творческо
предипотребително инцентитално икокореномическо участие* (creative
before-consumption incentital ecocorenomic participation (share)), творческо посредническо инцентитално икокореномическо участие* (creative intermediationary incentital ecocorenomic participation (share)), творческо бизнес
инцентитално икокореномическо участие* (creative business incentital
ecocorenomic participation (share)), творческо алокативно инцентитално
икокореномическо участие* (creative allocative incentital ecocorenomic
participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално творческо инцентитално
икокореномическо участие* (individual creative incentital ecocorenomic
participation (share)), фирмено творческо инцентитално икокореномическо
участие* (firm creative incentital ecocorenomic participation (share)), обществено творческо инцентитално икокореномическо участие* (social creative
incentital ecocorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо инцентитално усвоявано икокореномическо
участие* (creative incentital assimilated ecocorenomic participation (share)) и
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------творческо инцентитално създавано икокореномическо участие* (creative
incentital gived ecocorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото инцентитално икокореномическо участие са (1)
творческо сустатитно инцентитално икокореномическо участие*
(creative sustatitic incentital ecocorenomic participation (share)) [същото като
творчески инцентитален икокореномически сустатит* (creative incentital
ecocorenomic sustatite)], (2) творческо субстатно инцентитално икокореномическо участие* (creative substatum incentital ecocorenomic participation
(share)) [същото като творчески инцентитален икокореномически субстат* (creative incentital ecocorenomic substatum)], (3) творческо запасово инцентитално икокореномическо участие* (creative stock incentital
ecocorenomic participation (share)) [същото като творчески инцентитален
икокореномически запас* (creative incentital ecocorenomic stock)], (4) творческо сустатантно инцентитално икокореномическо участие* (creative
sustatantal incentital ecocorenomic participation (share)) [същото като творчески
инцентитален икокореномически сустатант* (creative incentital
ecocorenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото инцентитално икокореномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (ИЦИКРУ – инцентитално икокореномическо участие)

Инцентитално
икокореномическо участие
(ИЦИКРУ)
(инцентитален
икокореномически субстантит)

Сустатитно
ИЦИКРУ

Субстатно
ИЦИКРУ

Запасово
ИЦИКРУ

Сустатантно
ИЦИКРУ

(инцентитален икокореномически
сустатит;

(инцентитален икокореномически субстат;

(инцентитален икокореномически
запас;

(инцентитален икокореномически
сустатант;

сустатитен
икокореномически инцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
инцентит)
инцентит)

сустатантен
икокореномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИКРУ]

[вътрешно същество на
ИЦИКРУ]

[външно същество на
ИЦИКРУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИКРУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИЦИКРУ
(сътворителен
инцентитален
икокореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ИЦИКРУ

(сътворителен
инцентитален
икокореномически сустатит;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически субстат;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически запас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически инцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
инцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
инцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически инцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИКРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИКРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
пригодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
пригодност}

{запасова инцентитална
икокореномическа пригодност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
пригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа субскореномически
танция)
сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИЦИКРУ
(работен инцентитален
икокореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИКРУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИКРУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИКРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИКРУ

(работен инцентитален
икокореномически сустатит;

(работен инцентитален икокореномически
субстат;

(работен инцентитален
икокореномически запас;

(работен инцентитал-ен
икокореномически сустатант;

работен сустатитен икокореномически
инцентит)

работен субстатен икокореномически инцентит)

работен запасов икокореномически инцентит)

работен сустатантен икокореномически
инцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИЦИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИКРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИЦИКРУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{запасова инценти-тална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ИЦИКРУ
(творчески инцентитален
икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИЦИКРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИЦИКРУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ИЦИКРУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИЦИКРУ

(творчески
инцентитален
икокореномически сустатит;

(творчески инцентитален
икокореномически субстат;

(творчески инцентитален
икокореномически запас;

(творчески инцентитален
икокореномически сустатант;

творчески сустатитен икокореномически инцентит)

творчески субстатен икокореномически инцентит)

творчески запасов икокореномически инцентит)

творчески сустатантен икокореномически инцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИКРУ]

[творческо
[творческо външно състоя-ние външно състояние на общото
на външното
същество на
същество на
ИЦИКРУ]
ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{запасова инценти-тална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИКРУ
(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субстантит)
[външно състояние на
ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
задоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИКРУ

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически сустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически запас;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически инцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
инцентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически инцентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
задоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
задоволеност}

{запасова инцентитална
икокореномическа задоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)

32

674

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО 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
изгодност}

{запасова инцентитална
икокореномическа изгодност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
изгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИКРУ
(унисъзидателен инцентитален икокореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
рява-що) запа- ряващо) сустатитно
ИЦИКРУ
сово ИЦИКРУ
тантно
ИЦИКРУ
ИЦИКРУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен инцентитаен инцентитаен инцентитаен инцентитален
икокоренолен
икокорелен икокорелен икокоремически субсномически за- номически сусномически
тат;
пас;
сустатит;
татант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
реномически
икокореномиикокореномиинцентит)
инцентит)
чески инценчески инцентит)
тит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
удовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически
сустит)

(вид специфит
на икокореномическа субстанция)

[цялостно състояние на външното същество на
ИЦИКРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИКРУ]

{запасова ин- {сустатантна
центитална
инцентиикокореномитална икокоческа удовлетреномическа
вореност}
удовлетвореност}
(вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокореномическа супермически сусстанта)
тант)

ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (creative incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески икореномически обтиинцентит, творческа инцентитална икореномическа заделеност, (*) – творчески инцентитален икореномически ингредиент, който на феноменно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на
някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на творчески
икореномически субект [на субстантивностен творчески икореномически
субект* (substantivitical creative ecorenomic subject)] във икореномическото
34
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------възпроизводство; общо понятие за творческа инцентитална икономическа
обтизначимост (същото като творчески икономически обтиинцентит и като
творчески инцентитален икономически интерес) и творчески инцентитален
икотехномически обтипринос (същото като творчески икотехномически обтиинцентит и като творческа инцентитална икотехномическа задаеност);
една от разновидностите на инцентиталното икореномическо обтиучастие
(вж.), една от формите на съзидателното инцентитално икореномическо обтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното инцентитално икореномическо обтиучастие и един от конкретните изрази на икореномическото творчество* (ecorenomic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж.
ценностна икономическа ингредиентност). Творческото инцентитално икореномическо обтиучастие е творчески икореномически ингредиент в качеството
му на обективно-изисквана субстантивностна творческа оценка на феноменно равнище или още е обективно отражение на обективно-необходимата
субстантивностна творческа оценка, т.е. е обективно-субстантивностна
творческа икореномическа оценка* (objectively-substantivitical creative
ecorenomic appraisement) на феноменно равнище. Творческото инцентитално
икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на творческата инцентитална обтиикореномическа енергия* (creative incentital obtiecorenomic
energy) (вж. обтиикореномическа дейност) и отношение на признаване на
приложената творческа инцентитална обтиикореномическа активност*
(creative incentital obtiecorenomic activity) (вж. обтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена творческа инцентитална обтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа инцентитална обтиикореномическа потенциалност* (creative incentital
obtiecorenomic potentiality) (вж. обтиикореномическа потенциалност). Според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на творческото икореномическо обтиучастие.
(вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЧ инцентитална
икономическа
значимост;
ТЧ икономически
инцентит
(ТЧ инцентитално
икономическо
участие;
ТЧ инцентитална
икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Творческо инцентитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на творческото инцентитално икореномическо участие (ТЧ – творчески; обти – обективно, обти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)

36

678

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на творческото инцентитално икореномическо обтиучастие са (1)
творческа инцентитална икономическа обтизначимост (творчески икономически обтиинцентит) и (2) творчески инцентитален икотехномически обтипринос (творчески икотехномически обтиинцентит).
Творческата инцентитална икономическа обтизначимост и творческият
инцентитален икотехномически обтипринос като разновидности на творческото инцентитално икореномическо обтиучастие (то е или творческа инцентитална икономическа обтизначимост, или творчески инцентитален икотехномически обтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като
двойка образуват творчески инцентитален дялов икореномически обтидиспозат (creative incentital partitionary ecorenomic obtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото творческо инцентитално икореномическо обтиучастие е творчески инцентитален дялов икореномически обтидиспозант (creative incentital partitionary ecorenomic obtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на творческия инцентитален
дялов икореномически обтидиспозант iobpardis (на творческото икореномическо обтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на творческата инцентитална икономическа обтизначимост iobpardis и творческия инцентитален икотехномически обтипринос iobpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на творческия инцентитален дялов икореномически обтидиспозат творческата инцентитална икономическа обтизначимост
(изпълняваща ролята на икореномическо явление) е творческа инцентитална
икономическа оценка* (creative incentital economic estimatе) на творческия инцентитален икотехномически обтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция*
(estimating /estimation/ economic function)
iobpardis = Eiobpardis (iobpardis)
(вж. икономическа оценка), където Eiobpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), iobpardis =
tiobpardis е общата творческа инцентитална икономическа оценка на
творческия инцентитален икотехномически обтипринос (total creative incentital economic estimatе of the creative incentital ecotechnomic obticontribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------iobpardis
aiobpardis =
iobpardis
е средната творческа инцентитална икономическа оценка на творческия
инцентитален икотехномически обтипринос (average creative incentital economic estimatе of the creative incentital ecotechnomic obticontribution) и
miobpardis =

diobpardis
d iobpardis

е пределната творческа инцентитална икономическа оценка на творческия инцентитален икотехномически обтипринос (marginal creative
incentital economic estimatе of the creative incentital ecotechnomic obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото инцентитално икореномическо обтиучастие са:
творческо възпроизводствено инцентитално икореномическо обтиучастие* (creative reproductional incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
творческо производствено инцентитално икореномическо обтиучастие*
(creative production incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо
разменно инцентитално икореномическо обтиучастие* (creative exchange
incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо разпределително
инцентитално икореномическо обтиучастие* (creative distributional incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо потребително
инцентитално икореномическо обтиучастие* (creative consumption
incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо стопанствено
инцентитално икореномическо обтиучастие* (creative protoeconomizing
incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо следпроизводствено инцентитално икореномическо обтиучастие* (creative post-production
incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо предипотребително инцентитално икореномическо обтиучастие* (creative beforeconsumption incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо посредническо инцентитално икореномическо обтиучастие* (creative
intermediationary incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо
бизнес инцентитално икореномическо обтиучастие* (creative business
incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо алокативно инцентитално икореномическо обтиучастие* (creative allocative incentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общ38
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално творческо
инцентитално икореномическо обтиучастие* (individual creative incentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено творческо инцентитално
икореномическо обтиучастие* (firm creative incentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), обществено творческо инцентитално икореномическо обтиучастие* (social creative incentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо инцентитално усвоявано икореномическо обтиучастие* (creative incentital assimilated ecorenomic subtiparticipation
(obtishare)) и творческо инцентитално създавано икореномическо обтиучастие* (creative incentital gived ecorenomic obtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото инцентитално икореномическо обтиучастие са (1)
творческо сустатитно инцентитално икореномическо обтиучастие*
(creative sustatitic incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като
творчески инцентитален икореномически обтисустатит* (creative incentital ecorenomic obtisustatite)], (2) творческо субстатно инцентитално
икореномическо обтиучастие* (creative substatum incentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески инцентитален икореномически обтисубстат* (creative incentital ecorenomic obtisubstatum)], (3)
творческо запасово инцентитално икореномическо обтиучастие* (creative
stock incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески
инцентитален икореномически обтизапас* (creative incentital ecorenomic
obtistock)], (4) творческо сустатантно инцентитално икореномическо обтиучастие* (creative sustatantal incentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като творчески инцентитален икореномически обтисустатант* (creative incentital ecorenomic obtisustatant)]. Тези разновидности
и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност
и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото инцентитално икореномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИРОУ – инцентитално икореномическо обтиучастие)

Инцентитално
икореномическо обтиучастие
(ИЦИРОУ)
(инцентитален
икореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИРОУ

Субстатно
ИЦИРОУ

Запасово
ИЦИРОУ

Сустатантно
ИЦИРОУ

(инцентитален икореномически обтисустатит;

(инцентитален икореномически обтисубстат;

(инцентитален икореномически обтизапас;

(инцентитален икореномически обтисустатант;

сустатитен
икореномически обтиинцентит)

субстатен икореномически
обтиинцентит)

запасов икореномически обтиинцентит)

сустатитен
икореномически обтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИРОУ]

[вътрешно същество на
ИЦИРОУ]

[външно същество на
ИЦИРОУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИРОУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИЦИРОУ
(сътворителен
инцентитален
икореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа обтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИРОУ

(сътворителен
инцентита-лен
икореномически обтисустатит;

(сътворителен
инцентита-лен
икореномически обтисубстат;

(сътворителен
инцентита-лен
икореномически обтизапас;

(сътворителен
инцентита-лен
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
обтиинцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
обтиинцентит)

сътворителен
запасов икореномически обтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически обтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа обтипригодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа обтипригодност}

{запасова инцентитална
икореномическа обтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО 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 ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО 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 ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО 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 ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО 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 обтиизгодност}

{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 ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИЦИРОУ
ИЦИРОУ
ИЦИРОУ
ИЦИРОУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИРОУ
(унисъзидателен инцентитален икореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен инцентитален икореномически обтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икореномически обтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икореномически запас;

(унисъзидателен инцентитален икореномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически обтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически обтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИРОУ]

[цялостно със[цялостно състояние
на вънтояние на вътрешното същес- шното същество
на ИЦИРОУ]
тво на
ИЦИРОУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икореномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (creative incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески икореномически субтиинцентит, творческа икореномическа феност, (*) – съзидателeн инцентитален икореномически ингредиент, който на феноменно равнище като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на творчески икореномически субект [на субстантивностен творчески икореномически субект*
(substantivitical creative ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за творческа инцентитална икономическа субтизна46
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чимост (същото като творчески икономически субтиинцентит и като творческа икономическа феност) и творчески инцентитален икотехномически
субтипринос (същото като творчески икотехномически субтиинцентит и като творческа икотехномическа феност); една от разновидностите на инцентиталното икореномическо субтиучастие (вж.), една от формите на съзидателното инцентитално икореномическо субтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното инцентитално икореномическо субтиучастие и един
от конкретните изрази на икореномическото творчество* (ecorenomic
creation), последното като състояние на информационно функциониране на
възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческото инцентитално икореномическо субтиучастие е
творчески икореномически ингредиент в качеството му на субективноизисквана субстантивностна творческа оценка на феноменно равнище или
още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна
творческа оценка, т.е. е субективно-субстантивностна творческа
икореномическа оценка* (subjectively-substantivitical creative ecorenomic
appraisement) на феноменно равнище. Творческото инцентитално
икореномическо субтиучастие е форма на съществуване на творческата
инцентитална
субтиикореномическа
енергия*
(creative
incentital
subtiecorenomic energy) (вж. субтиикореномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената творческа инцентитална субтиикореномическа активност* (creative incentital subtiecorenomic activity) (вж.
субтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена творческа
инцентитална субтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена творческа инцентитална субтиикореномическа потенциалност*
(creative
incentital
subtiecorenomic
potentiality)
(вж.
субтиикореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
творческото икореномическо субтиучастие. (вж. фиг. 1).
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Творческо инцентитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на творческото инцентитално икореномическо участие (ТЧ – творчески; 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 творческото инцентитално икореномическо субтиучастие са (1)
творческа инцентитална икономическа субтизначимост (творчески икономически субтиинцентит) и (2) творчески инцентитален икотехномически
субтипринос (творчески икотехномически субтиинцентит).
Творческата инцентитална икономическа субтизначимост и творческият
инцентитален икотехномически субтипринос като разновидности на творческото инцентиталното икореномическо субтиучастие (то е или творческа инцентитална икономическа субтизначимост, или творчески инцентитален икотехномически субтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство)
и като двойка образуват творчески инцентитален дялов икореномически
субтидиспозат (creative incentital partitionary ecorenomic subtidisposate) (вид
икореномически диспозат), а самото творческо инцентитално икореномическо
субтиучастие е творчески инцентитален дялов икореномически субтидиспозант (creative incentital partitionary ecorenomic subtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на творческия инцентиталния дялов икореномически субтидиспозант isubpardis (на творческото икореномическо субтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на творческата инцентитална икономическа субтизначимост isubpardis и творческия
инцентитален икотехномически субтипринос isubpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на творческия инцентитален дялов
икореномически субтидиспозат творческата инцентитална икономическа субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е творческа
инцентитална икономическа оценка* (creative incentital economic estimatе)
на творческия инцентитален икотехномически субтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
isubpardis = Eisubpardis (isubpardis)
(вж. икономическа оценка), където Eisubpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), isubpardis =
tisubpardis е общата творческа инцентитална икономическа оценка на
творческия инцентитален икотехномически субтипринос (total creative
incentital economic estimatе of the creative incentital ecotechnomic subticontribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------isubpardis
aisubpardis =
isubpardis
е средната творческа инцентитална икономическа оценка на творческия
инцентитален икотехномически субтипринос (average creative incentital
economic estimatе of the creative incentital ecotechnomic subticontribution) и
mtsubpardis =

dtsubpardis
d tsubpardis

е пределната творческа инцентитална икономическа оценка на творческия инцентитален икотехномически субтипринос (marginal creative
incentital economic estimatе of the creative incentital ecotechnomic subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото инцентитално икореномическо субтиучастие са:
творческо възпроизводствено инцентитално икореномическо субтиучастие* (creative reproductional incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
творческо производствено инцентитално икореномическо субтиучастие*
(creative production incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо разменно инцентитално икореномическо субтиучастие* (creative
exchange incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо разпределително инцентитално икореномическо субтиучастие* (creative distributional incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо
потребително инцентитално икореномическо субтиучастие* (creative
consumption incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо
стопанствено инцентитално икореномическо субтиучастие* (creative
protoeconomizing incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо
следпроизводствено инцентитално икореномическо субтиучастие*
(creative post-production incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
творческо предипотребително инцентитално икореномическо субтиучастие* (creative before-consumption incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), творческо посредническо инцентитално икореномическо субтиучастие* (creative intermediationary incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), творческо бизнес инцентитално икореномическо субтиучастие* (creative business incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
творческо алокативно инцентитално икореномическо субтиучастие*
(creative allocative incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално творческо инцентитално икореномическо субтиучастие* (individual creative incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
фирмено творческо инцентитално икореномическо субтиучастие* (firm
creative incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено творческо инцентитално икореномическо субтиучастие* (social creative
incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо инцентитално усвоявано икореномическо субтиучастие* (creative incentital assimilated ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и творческо инцентитално създавано икореномическо субтиучастие* (creative incentital gived ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото инцентитално икореномическо субтиучастие са (1)
творческо сустатитно инцентитално икореномическо субтиучастие*
(creative sustatitic incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото
като творчески инцентитален икореномически субтисустатит* (creative
incentital ecorenomic subtisustatite)], (2) творческо субстатно инцентитално
икореномическо субтиучастие* (creative substatum incentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески инцентитален икореномически субтисубстат* (creative incentital ecorenomic subtisubstatum)], (3)
творческо запасово инцентитално икореномическо субтиучастие*
(creative stock incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като
творчески инцентитален икореномически субтизапас* (creative incentital
ecorenomic subtistock)], (4) творческо сустатантно инцентитално икореномическо субтиучастие* (creative sustatantal incentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески инцентитален икореномически субтисустатант* (creative incentital ecorenomic subtisustatant)].
Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното
икореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност
са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото инцентитално икореномическо субтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо субтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИРСУ – инцентитално икореномическо субтиучастие)

Инцентитално
икореномическо субтиучастие (ИЦИРСУ)
(инцентитален
икореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИРСУ

Субстатно
ИЦИРСУ

Запасово
ИЦИРСУ

Сустатантно
ИЦИРСУ

(инцентитален икореномически субтисустатит;

(инцентитален
икореномически субтисубстат;

(инцентитален икореномически субтизапас;

(инцентитален икореномически субтисустатант;

сустатитен
икореномически субтиинцентит)

субстатен икореномически
субтиинцентит)

запасов икореномически
субтиинцентит)

сустатитен
икореномически субтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИРСУ]

[вътрешно същество на
ИЦИРСУ]

[външно същество на
ИЦИРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИРСУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИЦИРСУ
(сътворителен
инцентитален
икореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа субтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИРСУ

(сътворителен
инцентитален
икореномически субтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икореномически
субтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икореномически субтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
субтиинцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
субтиинцентит)

сътворителен
запасов икореномически субтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически субтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
субтипригодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа субтипригодност}

{запасова инцентитална
икореномическа субтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИЦИРСУ
(работен инцентитален
икореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИРСУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИРСУ

(работен инцентитален икореномически субтисустатит;

(работен инцентитален икореномически субтисубстат;

(работен инцентитален икореномически субтизапас;

(работен инцентитален икореномически субтисустатант;

работен сустатитен икореномически субтиинцентит)

работен субстатен икореномически
субтиинцентит)

работен запасов
икореномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически субтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИЦИРСУ
(творчески инцентитален
икореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИЦИРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИЦИРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ИЦИРСУ

(творчески инцентитален
икореномически субтисустатит;

(творчески инцентитален икореномически
субтисубстат;

(творчески инцентитален
икореномически субтизапас;

(творчески инцентитален
икореномически субтисустатант;

творчески сустатитен икореномически субтиинцентит)

творчески субстатен икореномически субтиинцентит)

творчески запасов икореномически субтиинцентит)

творчески сустатантен икореномически субтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИРСУ
(изпълнителен
инцентитален
икореномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа субтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИРСУ

(изпълнителен
инцентитален
икореномически субтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически
субтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически субтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
субтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
субтиинцентит)

изпълнителен
запасов икореномически субтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИРСУ
(съзидателен
инцентитален
икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИРСУ

(съзидателен
инцентитален
икореномически субтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икореномически
субтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икореномически субтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
субтиинцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
субтиинцентит)

съзидателен
запасов икореномически субтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИЦИРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
субтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа субтиизгодност}

{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 ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИЦИРСУ
ИЦИРСУ
ИЦИРСУ
ИЦИРСУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИРСУ
(унисъзидателен инцентитален икореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа субтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен инцентитален икореномически субтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален
икореномически
субтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икореномически запас;

(унисъзидателен инцентитален икореномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически субтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически субтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИРСУ]

[цялостно състояние 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)

ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(creative incentital ecorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески икореномически инцентит, (*) – творчески инцентитален икореномически ингредиент, който на феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на творчески икореномически субект
[на субстантивностен творчески икореномически субект* (substantivitical
creative ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо
понятие за творческа инцентитална икономическа значимост (същото като
творчески икономически инцентит) и творчески инцентитален икотехноми58

700

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески принос (същото като творчески икотехномически инцентит), както и
общо понятие за творческо инцентитално икореномическо субтиучастие
(същото като творчески икореномически субтиинцентит и същото като творческа икореномическа феност) и творческо инцентитално икореномическо
обтиучастие (същото като творчески икореномически обтиинцентит и като
творческа инцентитална икореномическа заделеност) (вж. икореномика);
една от разновидностите на инцентиталното икореномическо участие (вж.),
една от формите на съзидателното инцентитално икореномическо участие,
една от разновидностите на изпълнителното инцентитално икореномическо
участие и един от конкретните изрази на икореномическото творчество*
(ecorenomic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческото инцентитално икореномическо участие е форма на съществуване на творческата инцентитална икореномическа енергия (creative incentital ecorenomic energy) (вж. икореномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената творческа инцентитална икореномическа активност* (creative incentital ecorenomic activity)
(вж. икореномическа активност). То е кинестично опредметена творческа инцентитална икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа инцентитална икореномическа потенциалност* (creative
incentital ecorenomic potentiality) (вж. икореномическа потенциалност). Според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на творческото икореномическо участие (вж. фиг.
1).
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Творческо инцентитално икореномическо участие и неговите разновидности
(ТЧ – творчески; 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 ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на творческото инцентитално икореномическо участие са (1) творческа инцентитална икономическа значимост (творчески икономически инцентит) и (2) творчески инцентитален икотехномически принос (творчески
икотехномически инцентит), а според общностния икореномически статут
негови разновидности са (1) творческо инцентитално икореномическо субтиучастие (творчески икореномически субтиинцентит) и (2) творческо инцентитално икореномическо обтиучастие (творчески икореномически обтиинцентит).
Творческата инцентитална икономическа значимост и творческият инцентитален икотехномически принос като разновидности на творческото инцентитално икореномическо участие (то е или творческа инцентитална икономическа значимост, или творчески инцентитален икотехномически принос, но не
и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват творчески инцентитален дялов икореномически диспозат (creative incentital
partitionary ecorenomic disposate) (вид икореномически диспозат), а самото
творческо инцентитално икореномическо участие е творчески инцентитален дялов икореномически диспозант (creative incentital partitionary
ecorenomic disposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на творческия инцентитален дялов икореномически диспозант
ipardis (на икореномическото участие) е, че двете му разновидности в лицето
на творческата инцентитална икономическа значимост ipardis и творческия
инцентитален икотехномически принос ipardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на творческия инцентиталения дялов икореномически диспозат творческата инцентитална икономическа значимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е творческа инцентитална икономическа оценка* (creative incentital economic estimatе) на творческия инцентитални икотехномически принос (изпълняващ ролята на икореномическа
същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
ipardis = Eipardis (ipardis)
(вж. икономическа оценка), където Eipardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), ipardis =
tipardis е общата творческа инцентитална икономическа оценка на твор-
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия инцентитален икотехномически принос (total creative incentital
economic estimatе of the creative incentital ecotechnomic contribution),
aipardis =

ipardis
ipardis

е средната творческа инцентитална икономическа оценка на творческия
инцентитален икотехномически принос (average creative incentital economic
estimatе of the creative incentital ecotechnomic contribution) и
mipardis =

dipardis
d ipardis

е пределната творческа инцентитална икономическа оценка на творческия инцентитален икотехномически принос (marginal creative incentital
economic estimatе of the creative incentital ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото инцентитално икореномическо участие са: творческо възпроизводствено инцентитално икореномическо участие* (creative
reproductional incentital ecorenomic participation (share)), творческо производствено инцентитално икореномическо участие* (creative production incentital ecorenomic participation (share)), творческо разменно инцентитално икореномическо участие* (creative exchange incentital ecorenomic participation
(share)), творческо разпределително инцентитално икореномическо участие* (creative distributional incentital ecorenomic participation (share)), творческо потребително инцентитално икореномическо участие* (creative
consumption incentital ecorenomic participation (share)), творческо стопанствено инцентитално икореномическо участие* (creative protoecono-mizing
incentital ecorenomic participation (share)), творческо следпроизводствено инцентитално икореномическо участие* (creative post-production incentital
ecorenomic participation (share)), творческо предипотребително инцентитално икореномическо участие* (creative before-consumption incentital
ecorenomic participation (share)), творческо посредническо инцентитално
икореномическо участие* (creative intermediationary incentital ecorenomic
participation (share)), творческо бизнес инцентитално икореномическо
участие* (creative business incentital ecorenomic participation (share)), творческо алокативно инцентитално икореномическо участие* (creative allocative
incentital ecorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната об62
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------щностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално творческо инцентитално икореномическо участие* (individual creative incentital
ecorenomic participation (share)), фирмено творческо инцентитално икореномическо участие* (firm creative incentital ecorenomic participation (share)),
обществено творческо инцентитално икореномическо участие* (social
creative incentital ecorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо инцентитално усвоявано икореномическо
участие* (creative incentital assimilated ecorenomic participation (share)) и
творческо инцентитално създавано икореномическо участие* (creative incentital gived ecorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото инцентитално икореномическо участие са (1)
творческо сустатитно инцентитално икореномическо участие* (creative
sustatitic incentital ecorenomic participation (share)) [същото като творчески инцентитален икореномически сустатит* (creative incentital ecorenomic
sustatite)], (2) творческо субстатно инцентитално икореномическо участие* (creative substatum incentital ecorenomic participation (share)) [същото като
творчески инцентитален икореномически субстат* (creative incentital
ecorenomic substatum)], (3) творческо запасово инцентитално икореномическо участие* (creative stock incentital ecorenomic participation (share)) [същото като творчески инцентитален икореномически запас* (creative incentital
ecorenomic stock)], (4) творческо сустатантно инцентитално икореномическо участие* (creative sustatantal incentital ecorenomic participation (share))
[същото като творчески инцентитален икореномически сустатант*
(creative incentital ecorenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място
сред разновидностите на инцентиталното икореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото инцентитално икореномическо участие и тяхното място
сред разновидностите на инцентиталното икореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ИЦИРУ – инцентитално икореномическо участие)

Инцентитално
икореномическо участие
(ИЦИРУ)
(инцентитален
икореномически субстантит)

Сустатитно
ИЦИРУ

Субстатно
ИЦИРУ

Запасово
ИЦИРУ

Сустатантно
ИЦИРУ

(инцентитален
икореномически сустатит;

(инцентитален
икореномически субстат;

(инцентитален икореномически запас;

(инцентитален
икореномически сустатант;

сустатитен
икореномически инцентит)

субстатен икореномически
инцентит)

запасов икореномически инцентит)

сустатитен
икореномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИРУ]

[вътрешно същество на
ИЦИРУ]

[външно същество на
ИЦИРУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИРУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сътворително
(пригодно) сустатитно ИЦИРУ
Сътворително
(пригодно)
ИЦИРУ
(сътворителен
инцентитален
икореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа пригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) субстатно ИЦИРУ

Сътворително
(пригодно) запасово ИЦИРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИРУ

(сътворителен
(сътворителен
инцентитален
инцентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(сътворителен
инцентитален
икореномически запас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
инцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
инцентит)

сътворителен
запасов икореномически
инцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически инцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИРУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа пригодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа пригодност}

{запасова инцентитална
икореномическа пригодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа пригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИЦИРУ
(работен инцентитален
икореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИРУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИРУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИРУ

(работен инцентитален икореномически сустатит;

(работен инцентитален икореномически субстат;

(работен инцентитален икореномически запас;

(работен инцентитален икореномически сустатант;

работен сустатитен икореномически инцентит)

работен субстатен икореномически инцентит)

работен запасов
икореномически инцентит)

работен сустатантен икореномически
инцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа сметна задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИЦИРУ
(творчески инцентитален
икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИЦИРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИЦИРУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИЦИРУ

(творчески инцентитален икореномически
сустатит;

(творчески инцентитален икореномически
субстат;

(творчески инцентитален
икореномически запас;

(творчески инцентитален икореномически
сустатант;

творчески сустатитен икореномически инцентит)

творчески субстатен икореномически инцентит)

творчески запасов икореномически инцентит)

творчески сустатантен икореномически
инцентит)

[творческо външно състояние
на цялостното
същество на
ИЦИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИРУ
Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИРУ
(изпълнителен
инцентитален
икореномически субстантит)
[външно състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа задоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИРУ

(изпълнителен
(изпълнителен
инцентитален
инцентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически запас;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
инцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
инцентит)

изпълнителен
запасов икореномически инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически
инцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИРУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа задоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа задоволеност}

{запасова 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 изгодност}

{запасова инценти-тална
икореномическа изгодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатитно
ИЦИРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИЦИРУ
ИЦИРУ
ИЦИРУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИРУ

(унисъзидател(унисъзидателен инцентитален ен инцентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(унисъзидателен инцентитален икореномически запас;

(унисъзидателен инцентитален икореномически сустатант;

(унисъзидателен инцентитален икореномически субстантит)

унисъзидателен
сустатитен икореномически
инцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
инцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически инцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически
инцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на ИЦИРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ИЦИРУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ИЦИРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
удовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икореномическа
удовлетвореност}

{запасова инценти-тална
икореномическа удовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

[цялостно състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа
удовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (creative incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), творчески икоуниреномически обтиинцентит, творческа инцентитална икоуниреномическа заделеност, (*) – творчески инцентитален икоуниреномически ингредиент, който на
феноменно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на творчески икоуниреномически субект [на субстантивностен
творчески икоуниреномически субект* (substantivitical creative ecounirenomic
subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; творческа инцентитална икономическа обтизначимост (същото като творчески икономически обтиинцентит и като творчески инцентитален икономически интерес) и творчески инцентитален икотехномически обтипринос (същото като творчески
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномически обтиинцентит и като творческа инцентитална икотехномическа задаеност), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо обтиучастие (вж.), една
от формите на съзидателното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие и един от конкретните изрази на икоуниреномическото
творчество* (ecounirenomic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж.
ценностна икономическа ингредиентност). Творческото инцентитално икоуниреномическо обтиучастие е творчески икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна творческа оценка
на феноменно равнище или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна съцидателна оценка, т.е. е обективносубстантивностна творческа икоуниреномическа оценка* (objectivelysubstantivitical creative ecounirenomic appraisement) на феноменно равнище.
Творческото инцентитално икоуниреномическо обтиучастие е форма на съществуване на творческата инцентитална обтиикоуниреномическа енергия* (creative incentital obtiecounirenomic energy) (вж. обтиикоуниреномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената творческа инцентитална
обтиикоуниреномическа
активност*
(creative
incentital
obtiecounirenomic activity) (вж. обтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена творческа инцентитална обтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа инцентитална
обтиикоуниреномическа потенциалност* (creative incentital obtiecounirenomic potentiality) (вж. обтиикоуниреномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на творческото икоуниреномическо
обтиучастие. (вж. фиг. 1).
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

ТЧ нцентитален
икотехномически
принос;
ТЧ икотехномически инцентит
(ТЧ инцентитално
икотехномическо
участие;
ТЧ инцентитален
икотехномически
принос)

ТЧ инцентитално икоуниреномическо участие;
ТЧ икоуниреномически инцентит
(ТЧ инцентитално икоуниреномическо участие)

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

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

ТЧ инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ТЧ икоуниреномически субтиинцентит
(ТЧ икоуниреномическа феност)

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

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

ТЧ инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоуниреномически обтиинцентит
(ТЧ инцентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Творческо инцентитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности (ТЧ – творчески; 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 ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото инцентитално икоуниреномическо обтиучастие са:
творческо възпроизводствено инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative reproductional incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо производствено инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (creative production incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), творческо разменно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative exchange incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
творческо разпределително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative distributional incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
творческо потребително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative consumption incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
творческо стопанствено инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative protoeconomizing incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), творческо следпроизводствено инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative post-production incentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), творческо предипотребително инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие* (creative before-consumption incentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо посредническо инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative intermediationary
incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо бизнес инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative business incentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо алокативно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative allocative incentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално творческо инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (individual creative
incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено творческо инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (firm creative incentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено творческо инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (social creative incentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо инцентитално усвоявано икоуниномическо обтиучастие* (creative incentital assimilated ecounirenomic subtiparticipation
(obtishare)) и творческо инцентитално създавано икоуниреномическо об-
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиучастие* (creative incentital gived ecounirenomic obtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото инцентитално икоуниреномическо обтиучастие са
(1) творческо сустатитно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative sustatitic incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като творчески инцентитален икоуниреномически обтисустатит* (creative incentital ecounirenomic obtisustatite)], (2) творческо субстатно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative substatum
incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески
инцентитален икоуниреномически обтисубстат* (creative incentital
ecounirenomic obtisubstatum)], (3) творческо запасово инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative stock incentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески инцентитален икоуниреномически обтизапас* (creative incentital ecounirenomic obtistock)], (4)
творческо сустатантно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative sustatantal incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като творчески инцентитален икоуниреномически обтисустатант* (creative incentital ecounirenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо
обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото инцентитално икоуниреномическо обтиучастие и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИУРОУ – инцентитално икоуниреномическо обтиучастие)

Инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие
(ИЦИУРОУ)
(инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИУРОУ

Субстатно
ИЦИУРОУ

Запасово
ИЦИУРОУ

Сустатантно
ИЦИУРОУ

(инцентитален икоуниреномически
обтисустатит;

(инцентитален икоуниреномически
обтисубстат;

(инцентитален икоуниреномически
обтизапас;

(инцентит-ален
икоуниреномически обтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически обтиинцентит)

субстатен икоуниреномически обтиинцентит)

запасов икоуниреномически обтиинцентит)

сустатантен
икоуниреномически обтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИУРОУ]

[вътрешно същество на
ИЦИУРОУ]

[външно същество на
ИЦИУРОУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИУРОУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ИЦИУРОУ
(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИУРОУ

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически
обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически обтиинцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
обтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически обтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИУРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИУРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа обтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа супермическа субсстанта)
танция)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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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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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ИЦИУРОУ
(творчески инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ИЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ИЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИУРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ИЦИУРОУ

(творчески инцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(творчески инцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(творчески инцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(творчески инцентитален икоуниреномически
обтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
обтиинцентит)

творчески субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

творчески запасов икоуниреномически обтиинцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
обтиинцентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
ИЦИУРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)

78

720

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИУРОУ
(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИУРОУ

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически обтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
обтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически
обтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИУРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)

79

721

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИУРОУ
(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ИЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ИЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИУРОУ

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
обтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ИЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа обтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икоуниреномически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
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)

ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (creative incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), творчески икоуниреномически субтиинцентит, творческа икоуниреномическа феност, (*) – творчески
инцентитален икоуниреномически ингредиент, който на феноменно равнище
като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на
някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на творчески икоуниреномически субект [на субстантивностен творчески икоуниреномически субект* (substantivitical creative ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; творческа инцентитална икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтизначимост (същото като творчески икономически субтиинцентит и като творческа икономическа феност) и творчески инцентитален икотехномически субтипринос (същото като творчески икотехномически субтиинцентит
и като творческа икотехномическа феност), взети заедно в тяхното цялостно
единство; една от разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо
субтиучастие (вж.), една от формите на съзидателното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното
инцентитално икоуниреномическо субтиучастие и един от конкретните изрази на икоуниреномическото творчество* (ecounirenomic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената
икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческото инцентитално икоуниреномическо субтиучастие е икоуниреномически
ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна
творческа оценка на феноменно равнище или още е субективно отражение на
обективно-необходимата субстантивностна творческа оценка, т.е. е субективно-субстантивностна творческа икоуниреномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical creative ecounirenomic appraisement) на феноменно равнище.
Творческото инцентитално икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване на творческата инцентитална субтиикоуниреномическа енергия* (creative incentital subtiecounirenomic energy) (вж. субтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената творческа инцентитална субтиикоуниреномическа активност* (creative incentital subtiecounirenomic activity) (вж. субтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена творческа инцентитална субтиикоуниреномическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа инцентитална
субтиикоуниреномическа
потенциалност*
(creative
incentital
subtiecounirenomic potentiality) (вж. субтиикоуниреномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на творческото икоуниреномическо
субтиучастие. (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЧ инцентитална
икономическа
значимост;
ТЧ икономически
инцентит
(ТЧ инцентитално
икономическо
участие;
ТЧ инцентитална
икономическа
значимост)

ТЧ нцентитален
икотехномически
принос;
ТЧ икотехномически инцентит
(ТЧ инцентитално
икотехномическо
участие;
ТЧ инцентитален
икотехномически
принос)

ТЧ инцентитално икоуниреномическо участие;ТЧ икоуниреномически инцентит
(ТЧ инцентитално икоуниреномическо участие)

ТЧ- инцентитална икономическа
субтизначимост;
ТЧ икономически
субтиинцентит
(ТЧ- икономическа
феност)

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

ТЧ инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ТЧ икоуниреномически субтиинцентит
(ТЧ икоуниреномическа феност)

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

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

ТЧ инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоуниреномически обтиинцентит
(ТЧ инцентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Творческо инцентитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности (ТЧ – творчески; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото инцентитално икоуниреномическо субтиучастие са:
творческо възпроизводствено инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative reproductional incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), творческо производствено инцентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (creative production incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), творческо разменно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative exchange incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), творческо разпределително инцентитално икоуниреномическо
субтиучастие*
(creative
distributional
incentital
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), творческо потребително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative consumption incentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), творческо стопанствено инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative protoeconomizing incentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо следпроизводствено
инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative post-production
incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо предипотребително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative
before-consumption incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)),
творческо посредническо инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative intermediationary incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), творческо бизнес инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative business incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), творческо алокативно инцентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (creative allocative incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално творческо инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (individual creative incentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), фирмено творческо инцентитално икоуниреномическо
субтиучастие*
(firm creative
incentital
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), обществено творческо инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (social creative incentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо инцентитално усвоявано икоуниреномическо
субтиучастие* (creative incentital assimilated ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) и творческо инцентитално създавано икоуниреномическо суб84
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиучастие* (creative incentital gived ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото инцентитално икоуниреномическо субтиучастие са
(1) творческо сустатитно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative sustatitic incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като творчески инцентитален икоуниреномически субтисустатит* (creative incentital ecounirenomic subtisustatite)], (2) творческо субстатно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative substatum
incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески
инцентитален икоуниреномически субтисубстат* (creative incentital
ecounirenomic subtisubstatum)], (3) творческо запасово инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative stock incentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески инцентитален икоуниреномически субтизапас* (creative incentital ecounirenomic subtistock)], (4)
творческо сустатантно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative sustatantal incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като творчески инцентитален икоуниреномически субтисустатант* (creative incentital ecounirenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо
субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото инцентитално икоуниреномическо субтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа инредиентност (ИЦИУРСУ – инцентитално икоуниреномическо субтиучастие)

Инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие
(ИЦИУРСУ)
(инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИУРСУ

Субстатно
ИЦИУРСУ

Запасово
ИЦИУРСУ

Сустатантно
ИЦИУРСУ

(инцентитален икоуниреномически
субтисустатит;

(инцентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(инцентитален икоуниреномически
субтизапас;

(инцентитален
икоуниреномически субтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически субтиинцентит)

субстатен икоуниреномически субтиинцентит)

запасов икоуниреномически субтиинцентит)

сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИУРСУ]

[вътрешно същество на
ИЦИУРСУ]

[външно същество на
ИЦИУРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИУРСУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ИЦИУРСУ
(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИУРСУ

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически субтиинцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
субтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИУРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИУРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа субтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа супермическа субсстанта)
танция)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ИЦИУРСУ
(работен инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИУРСУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИУРСУ

(работен инцентитален икоуниреномически
субтисустатит;

(работен инцентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(работен инцентитален икоуниреномически
субтизапас;

(работен инцентитален икоуниреномически
субтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
субтиинцентит)

работен субстатен икоуниреномически субтиинцентит)

работен запасов
икоуниреномически субтиинцентит)

работен сустатантен икоуниреномически
субтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
сметнасубти
задоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ИЦИУРСУ
(творчески инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ИЦИУРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ИЦИУРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИУРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ИЦИУРСУ

(творчески инцентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(творчески инцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(творчески инцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(творчески инцентитален икоуниреномически
субтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
субтиинцентит)

творчески субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

творчески запасов икоуниреномически субтиинцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
субтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИУРСУ
(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИУРСУ

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически субтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
субтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИУРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИУРСУ
(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ИЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИУРСУ

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически субтиинцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
субтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ИЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИУРСУ
(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоИЦИУРСУ
ИЦИУРСУ
во ИЦИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ИЦИУРСУ

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субтизапас;

(унисъзидателен инцентитален
икоуниреномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически субтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически
субтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРСУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРСУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ИЦИУРСУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (creative incentital ecounirenomic participation (share)) (без разширената
икономическа ингредиентност), творчески икоуниреномически инцентит,
(*) – творчески инцентитален икоуниреномически ингредиент, който на феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на творчески икоуниреномически субект [на субстантивностен творчески икоуниреномически
субект* (substantivitical creative ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; творческа инцентитална икономическа значимост
(същото като икономически инцентит) и творчески инцентитален икотехно92
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически принос (същото като творчески икотехномически инцентит), взети
заедно като цялостно единство, както и общо понятие за творческо инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като творчески икоуниреномически субтиинцентит и същото като творческа икоуниреномическа феност) и творческо инцентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото
като творчески икоуниреномически обтиинцентит и като творческа инцентитална икоуниреномическа заделеност) (вж. икоуниреномика); една от разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо участие (вж.), една от
формите на съзидателното инцентитално икоуниреномическо участие, една
от разновидностите на изпълнителното инцентитално икоуниреномическо
участие и един от конкретните изрази на икоуниреномическото творчество* (ecounirenomic creation), последното като състояние на информационно
функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческото инцентитално икоуниреномическо участие е форма на съществуване на творческата инцентитална
икоуниреномическа енергия (creative incentital ecounirenomic energy) (вж. икоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената творческа инцентитална икоуниреномическа активност* (creative incentital
ecounirenomic activity) (вж. икоуниреномическа активност). То е кинестично
опредметена творческа инцентитална икоуниреномическа активност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена творческа инцентитална икоуниреномическа потенциалност* (creative incentital ecounirenomic potentiality) (вж. икоуниреномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
творческото икоуниреномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

ТЧ нцентитален
икотехномически
принос;
С икотехномически инцентит
(ТЧ инцентитално
икотехномическо
участие;
ТЧ инцентитален
икотехномически
принос)

ТЧ инцентитално икоуниреномическо участие;
ТЧ икоуниреномически инцентит
(ТЧ инцентитално икоуниреномическо участие)

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

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

ТЧ инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ТЧ икоуниреномически субтиинцентит
(ТЧ икоуниреномическа феност)

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

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

ТЧ инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоуниреномически обтиинцентит
(ТЧ инцентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Творческо инцентитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности
(ТЧ – творчески; 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 ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на творческото инцентитално икоуниреномическо участие са (1) творческо инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (творчески икоуниреномически субтиинцентит) и (2) творческо инцентитално икоуниреномическо обтиучастие
(икоуниреномически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото инцентитално икоуниреномическо участие са: творческо възпроизводствено инцентитално икоуниреномическо участие*
(creative reproductional incentital ecounirenomic participation (share)), творческо
производствено инцентитално икоуниреномическо участие* (creative
production incentital ecounirenomic participation (share)), творческо разменно
инцентитално икоуниреномическо участие* (creative exchange incentital
ecounirenomic participation (share)), творческо разпределително инцентитално икоуниреномическо участие* (creative distributional incentital
ecounirenomic participation (share)), творческо потребително инцентитално
икоуниреномическо участие* (creative consumption incentital ecounirenomic
participation (share)), творческо стопанствено инцентитално икоуниреномическо участие* (creative protoeconomizing incentital ecounirenomic
participation (share)), творческо следпроизводствено инцентитално икоуниреномическо участие* (creative post-production incentital ecounirenomic
participation (share)), творческо предипотребително инцентитално икоуниреномическо участие* (creative before-consumption incentital ecounirenomic
participation (share)), творческо посредническо инцентитално икоуниреномическо участие* (creative intermediationary incentital ecounirenomic
participation (share)), творческо бизнес инцентитално икоуниреномическо
участие* (creative business incentital ecounirenomic participation (share)), творческо алокативно инцентитално икоуниреномическо участие* (creative
allocative incentital ecounirenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално творческо инцентитално икоуниреномическо участие* (individual
creative incentital ecounirenomic participation (share)), фирмено творческо инцентитално икоуниреномическо участие* (firm creative incentital
ecounirenomic participation (share)), обществено творческо инцентитално
икоуниреномическо участие* (social creative incentital ecounirenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо инцентитално усвоявано икоуниреномическо
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------участие* (creative incentital assimilated ecounirenomic participation (share)) и
творческо инцентитално създавано икоуниреномическо участие* (creative
incentital gived ecounirenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото инцентитално икоуниреномическо участие са (1)
творческо сустатитно инцентитално икоуниреномическо участие*
(creative sustatitic incentital ecounirenomic participation (share)) [същото като
творчески инцентитален икоуниреномически сустатит* (creative incentital
ecounirenomic sustatite)], (2) творческо субстатно инцентитално икоуниреномическо участие* (creative substatum incentital ecounirenomic participation
(share)) [същото като творчески инцентитален икоуниреномически субстат* (creative incentital ecounirenomic substatum)], (3) творческо запасово инцентитално икоуниреномическо участие* (creative stock incentital ecounirenomic participation (share)) [същото като творчески инцентитален
икоуниреномически запас* (creative incentital ecounirenomic stock)], (4) творческо сустатантно инцентитално икоуниреномическо участие* (creative
sustatantal incentital ecounirenomic participation (share)) [същото като творчески
инцентитален икоуниреномически сустатант* (creative incentital
ecounirenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото инцентитално икоуниреномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИУРУ – инцентитално икоуниреномическо участие)

Инцентитално
икоуниреномическо участие
(ИЦИУРУ)
(инцентитален
икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ИЦИУРУ

Субстатно
ИЦИУРУ

Запасово
ИЦИУРУ

Сустатантно
ИЦИУРУ

(инцентитален икоуниреномически
сустатит;

(инцентитален икоуниреномически
субстат;

(инцентитален икоуниреномически
запас;

(инцентитален
икоуниреномически сустатант;

сустатитен
икоуниреномически инцентит)

субстатен икоуниреномически инцентит)

запасов икоуниреномически инцентит)

сустатантен
икоуниреномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИУРУ]

[вътрешно същество на
ИЦИУРУ]

[външно същество на
ИЦИУРУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИУРУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ИЦИУРУ
(сътворителен
инцентит-ален
икоуниреномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
пригодност}

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИУРУ

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически сус-татит;

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субстат;

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически запас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически инцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
инцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
инцентит)

сътворителен
сустатантен
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 (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)

(вид икоуниреномически специ(вид специфант
фант)
на икоуниреномически сустит)
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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
(творчески инцентитален
икоуниреномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИЦИУРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИЦИУРУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИУРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ИЦИУРУ

(творчески инцентитален
икоуниреномически сустатит;

(творчески инцентитален
икоуниреномически субстат;

(творчески инцентитален
икоуниреномически запас;

(творчески инцентитален икоуниреномически
сустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
инцентит)

творчески субстатен икоуниреномически
инцентит)

творчески запасов икоуниреномически инцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
инцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИУРУ
(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субстантит)
[външно състояние на
ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
задоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИУРУ

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически сустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически запас;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически инцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
инцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически инцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИУРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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
изгодност}

{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)

ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (creative transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), творчески икокореномически
обтитрансцентит, творческа трансцентитална икокореномическа заделеност, (*) – творчески трансцентитален икокореномически ингредиент, който на
същностно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на творчески икокореномически субект [на субстантивностен
творчески икокореномически субект* (substantivitical creative ecocorenomic
subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание
или включваща икономическа дизюнкция) от творческа трансцентитална
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа обтизначимост (същото като творчески икономически обтитрансцентит и като творчески икономически интерес) и творчески трансцентитален икотехномически обтипринос (същото като творчески икотехномически обтитрансцентит и като творческа икотехномическа зададеност)
(както и общо понятие за творческо трансцентитално икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за творческа трансцентитална икономическа обтизначимост и творчески трансцентитален икотехномически обтипринос) и творческо трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с
форномическата съставност са негови разновидности), където творческата
трансцентитална икономическа обтизначимост е творческа икономическа
оценка на творческия трансцентиталния икотехномическия обтипринос; една
от разновидностите на трансцентиталното икокореномическо обтиучастие
(вж.), една от формите на съзидателното трансцентитално икокореномическо обтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното трансцентитално икокореномическо обтиучастие и един от конкретните изрази на икокореномическото творчество* (ecocorenomic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческото
трансцентитално икокореномическо обтиучастие е творчески икокореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна творческа оценка на същностно равнище или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна творческа оценка, т.е. е
обективно-субстантивностна творческа икокореномическа оценка*
(objectively-substantivitical creative ecocorenomic appraisement) на същностно
равнище. Творческото трансцентитално икокореномическо обтиучастие е
форма на съществуване на творческата трансцентитална обтиикокореномическа енергия* (creative transcentital obtiecocorenomic energy) (вж. обтиикокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената творческа трансцентитална обтиикокореномическа активност* (creative
transcentital obtiecocorenomic activity) (вж. обтиикокореномическа активност).
То е кинестично опредметена творческа трансцентитална обтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа трансцентитална обтиикокореномическа потенциалност* (creative transcentital
obtiecocorenomic potentiality) (вж. обтиикокореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на творческото икокореномическо обтиучастие (наред със творческото уницентитално икокореномическо обтиу104
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------частие, творческото центитално икокореномическо обтиучастие и творческото инцентитално икокореномическо обтиучастие). Ако не е посочено друго, под творческо икокореномическо обтиучастие обикновено се подразбира
творческото трансцентиталното икокореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

ТЧ трансцентитално икоуниреномическо участие;
ТЧ икоуниреномически трансцентит
(ТЧ трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
ТЧ икоуниреномическо участие)

ТЧ трансцентитално икокореномическо участие;
ТЧ икокореномически трансцентит
(ТЧ трансцентитално
икокореномическо
участие;
ТЧ икокореномическо участие)

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

ТЧ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ТЧ икоуниреномически субтитрансцентит
(ТЧ икоуниреномическа ценностност;
ТЧ икоуниреномическа отдаденост)

ТЧ трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
ТЧ икокореномически субтитрансцентит
(ТЧ икокореномическа ценностност;
ТЧ икокореномическа отдаденост)

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

ТЧ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоуниреномически обтитрансцентит
(ТЧ трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
ТЧ икоуниреномическа заделеност)

ТЧ трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
ТЧ икокореноми-чески обтитрансцентит
(ТЧ трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
ТЧ икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Творческо трансцентитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности (ТЧ – творчески; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото трансцентитално икокореномическо обтиучастие са:
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------творческо възпроизводствено трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (creative reproductional transcentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), творческо производствено трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (creative production transcentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), творческо разменно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (creative exchange transcentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), творческо разпределително трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (creative distributional transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), творческо потребително трансцентитално
икокореномическо обтиучастие* (creative consumption transcentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо стопанствено трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (creative protoeconomizing
transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо следпроизводствено трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (creative
post-production transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо предипотребително трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (creative before-consumption transcentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), творческо посредническо трансцентитално икокореномическо
обтиучастие*
(creative
intermediationary
transcentital
ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), творческо бизнес трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (creative business transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), творческо алокативно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (creative allocative transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално творческо трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (individual creative
transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено творческо
трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (firm creative
transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено творческо
трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (social creative
transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
творческо трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (absolute
creative transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и относително
творческо трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (relative
creative transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено творческо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (labourly-determinate
creative transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и физическоопределено творческо трансцентитално икокореномическо обтиучастие*
(physically-determinate creative transcentital ecoucoenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо трансцентитално усвоявано икоuкореномическо
обтиучастие*
(creative
transcentital
assimilated
ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и творческо трансцентитално създавано икокореномическо обтиучастие* (creative transcentital gived ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото трансцентитално икокореномическо обтиучастие
са (1) творческо сустатитно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (creative sustatitic transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески трансцентитален икокореномически
обтисустатит* (creative transcentital ecocorenomic obtisustatite)], (2) творческо субстатно трансцентитално икокореномическо обтиучастие*
(creative substatum transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески трансцентитален икокореномически обтисубстат*
(creative transcentital ecocorenomic obtisubstatum)], (3) творческо запасово
трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (creative stock
transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески
трансцентитален икокореномически обтизапас* (creative transcentital
ecocorenomic obtistock)], (4) творческо сустатантно трансцентитално
икокореномическо
обтиучастие*
(creative
sustatantal
transcentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески трансцентитален икокореномически обтисустатант* (creative transcentital
ecocorenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икокореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото 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 ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ТЦИКРОУ
(сътворителен
трансцентитален икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ТЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ТЦИКРОУ

(сътворителен
трансцентитален икокореномически
обтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически обтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически обтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
обтитрансцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
обтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИКРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИКРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИКРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИКРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специ(вид специфант
фант на икона икокоренокореномически
мическа субссустит)
танция)
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО 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 ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО 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 ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО 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 ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО 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 обтитрансцентит)

[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
обтиизгодност}

{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)

114

756

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО 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;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокосустатантен
ен сустатитен
кореномически
реномически
икокореномиикокореномиобтитрансценобтитрансценчески обтитчески обтиттит)
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 ТЦИКРОУ]
щество на
ТЦИКРОУ]
ТЦИКРОУ]
ТЦИКРОУ]
{субстатна
{сустатантна
{запасова
{сустатитна
трансцентитрансцентитрансцентитрансцентитална
икокотална икокотална икокотална икокореномическа
реномическа
реномическа
реномическа
обтиудовлеобтиудовлеобтиудовлеобтиудовлетвореност}
твореност}
твореност}
твореност}
(вид специфит (вид специфит (вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокоренона икокоренона икокоремическа
мически сусмическа суперномически
субстанция)
тант)
станта)
сустит)

ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ*
(creative
transcentital
ecocorenomic
subtiparticipation
(subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески
икокореномически субтитрансцентит, творческа икокореномическа ценностност, творческа икокореномическа отдаденост, (*) – творчески трансцентитален икокореномически ингредиент, който на същностно равнище като
субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на творчески икокореномически субект [на субстантивностен творчески икокореномичес115
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки субект* (substantivitical creative ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа
дизюнкция) от творческа трансцентитална икономическа субтизначимост
(същото като творчески икономически субтитрансцентит и като творческа
икономическа ценност) и творчески трансцентитален икотехномически субтипринос (същото като творчески икотехномически субтитрансцентит и
като творческо икотехномическо усърдие) (както и общо понятие за творческо трансцентитално икореномическо субтиучастие [в т.ч. и за творческа
трансцентитална икономическа субтизначимост и творческитрансцентитален икотехномически субтипринос) и творческо трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно с форномическата съставност
са негови разновидности], където творческата трансцентитална икономическа
субтизначимост е творческа икономическа оценка на творческия трансцентитален икотехномически субтипринос; една от разновидностите на трансцентиталното икокореномическо субтиучастие (вж.), една от формите на съзидателното трансцентитално икокореномическо субтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното трансцентитално икокореномическо субтиучастие и един от конкретните изрази на икокореномическото творчество* (ecocorenomic creation), последното като състояние на информационно
функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческото трансцентитално икокореномическо субтиучастие е творчески икокореномически ингредиент в качеството
му на субективно-изисквана субстантивностна творческа оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата
субстантивностна творческа оценка, т.е. е субективно-субстантивностна
творческа икокореномическа оценка* (subjectively-substantivitical creative
ecocorenomic appraisement) на същностно равнище. Творческото трансцентитално икокореномическо субтиучастие е форма на съществуване на творческата трансцентитална субтиикокореномическа енергия* (creative
transcentital subtiecocorenomic energy) (вж. субтиикококореномическа дейност)
и отношение на признаване на приложената творческа трансцентитална
субтиикокореномическа активност* (creative transcentital subtiecocorenomic
activity) (вж. субтиикококореномическа активност). То е кинестично опредметена творческа трансцентитална субтиикокореномическа активност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена творческа трансцентитална субтиикокореномическа потенциалност* (creative transcentital subtiecocorenomic
potentiality) (вж. субтиикокореномическа потенциалност).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на творческото икокореномическо
субтиучастие (наред със творческото уницентитално икокореномическо
субтиучастие, творческото центитално икокореномическо субтиучастие и
творческото инцентитално икокореномическо субтиучастие). Ако не е посочено друго, под творческо икокореномическо субтиучастие обикновено се
подразбира творческото трансцентитално икокореномическо субтиучастие
(вж. фиг. 1).
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

ТЧ трансцентитално икоуниреномическо участие;
ТЧ икоуниреномически трансцентит
(ТЧ трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
ТЧ икоуниреномическо участие)

ТЧ трансцентитално икокореномическо участие;
ТЧ икокореномически трансцентит
(ТЧ трансцентитално
икокореномическо
участие;
ТЧ икокореномическо участие)

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

ТЧ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ТЧ икоуниреномически субтитрансцентит
(ТЧ икоуниреномическа ценностност;
ТЧ икоуниреномическа отдаденост)

ТЧ трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
ТЧ икокореномически субтитрансцентит
(ТЧ икокореномическа ценностност;
ТЧ икокореномическа отдаденост)

ТЧ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоуниреномически обтитрансцентит

ТЧ трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
ТЧ икокореномически обтитрансцентит

(ТЧ трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
ТЧ икоуниреноми-ческа заделеност)

(ТЧ трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
ТЧ икокореномическа заделеност)

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

Фиг. 1. Творческо трансцентитално икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности (ТЧ – творчески; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото трансцентитално икокореномическо субтиучастие са:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------възпроизводствено творческо трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (creative reproductional transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), творческо производствено трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (creative production transcentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), творческо разменно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (creative exchange transcentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), творческо разпределително трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (creative distributional transcentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо потребително трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (creative consumption
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо стопанствено трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (creative
protoeconomizing transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)),
творческо следпроизводствено трансцентитално икокореномическо субтиучастие*
(creative
post-production
transcentital
ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), творческо предипотребително трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (creative before-consumption
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо посредническо трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (creative
intermediationary transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо бизнес трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (creative
business transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо
алокативно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (creative
allocative transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават
индивидуално творческо трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (individual creative transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), фирмено творческо трансцентитално икокореномическо
субтиучастие* (firm creative transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), обществено творческо трансцентитално икокореномическо
субтиучастие* (social creative transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
творческо трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (absolute
creative transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и относително
творческо трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (relative
creative transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), а според фак119
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------торната икономическа определеност – трудово-определено творческо
трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (labourly-determinate
creative transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и физическоопределено творческо трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (physically-determinate creative transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо трансцентитално усвоявано икокореномическо
субтиучастие* (creative transcentital assimilated ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и творческо трансцентитално създавано икокореномическо
субтиучастие* (creative transcentital gived ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото трансцентитално икокореномическо субтиучастие
са (1) творческо сустатитно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (creative sustatitic transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески трансцентитален икокореномически
субтисустатит* (creative transcentital ecocorenomic subtisustatite)], (2) творческо субстатно трансцентитално икокореномическо субтиучастие*
(creative substatum transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески трансцентитален икокореномически субтисубстат*
(creative transcentital ecocorenomic subtisubstatum)], (3) творческо запасово
трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (creative stock
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески трансцентитален икокореномически субтизапас* (creative transcentital
ecocorenomic subtistock)], (4) творческо сустатантно трансцентитално
икокореномическо
субтиучастие*
(creative
sustatantal
transcentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески трансцентитален икокореномически субтисустатант* (creative transcentital
ecocorenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икокореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИКРСУ
(сътворителен
трансцентитален икокореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИКРСУ]
{трансцентитална икокореномическа
субтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ТЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ТЦИКРСУ

(сътворителен
трансцентитален икокореномически
субтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически субтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически субтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически субтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
субтитрансцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
субтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически субтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИКРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИКРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИКРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИКРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
субтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
субтипригодност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
субтипригодност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
субтипригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специ(вид специфант
фант на икона икокоренокореномически
мическа субссустит)
танция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 трансцентитален
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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ТЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИКРСУ

(изпълнителен (изпълнителен
трансцентитаИзпълнително трансцентитален
икокорелен
икокорено(задоволяващо)
номически
мически субтиТЦИКРСУ
субтисустатит;
субстат;
(изпълнителен
изпълнителен
изпълнителен
трансцентитсустатитен
субстатен икоален икокореикокореномикореномически
номически субчески субтит- субтитрансцентисубстантит)
рансцентит)
тит)
[външно със[външно със[външно състотояние на
тояние на ця- яние на вътрешТЦИКРСУ]
лостното съното същество
{трансцентищество на
на ТЦИКРСУ]
тална икокоТЦИКРСУ]
реномическа
{субстатна
субтизадоволе- {сустатитна
трансцентитрансцентиност}
тална икокотална икоко(вид икокорено- реномическа
реномическа
мическа форма)
субтизадовосубтизадоволеност}
леност}
(вид форма на (вид форма на
икокореномиикокореноческа
субстанмически сусция)
тит)

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически субтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически субтисустатант;

изпълнителен
запасов икокореномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
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 ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИКРСУ
(съзидателен
трансцентитален икокореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИКРСУ]
{трансцентитална икокореномическа
субтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ТЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ТЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ТЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИКРСУ

(съзидателен
трансцентитален икокореномически
субтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически субтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически субтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
субтитрансцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
субтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически субтитрансцентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ТЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ТЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИКРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
субтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
субтиизгодност}

{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 ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИКРСУ
(унисъзидателен трансцентитален икокореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИКРСУ]
{трансцентитална икокореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
ТЦИКРСУ
сово
тантно
ТЦИКРСУ
ТЦИКРСУ
ТЦИКРСУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен трансценти- ен трансценти- ен трансцентиен трансцентален икокоре- тален икокоре- тален икокоретитален икокореномичес- номически суб- номически суб- номически субтисубстат;
ки субтисустатизапас;
тисустатант;
тит;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокосустатантен
ен сустатитен
кореномически
реномически
икокореномиикокореномисубтитрансценсубтитрансценчески субтитчески субтиттит)
тит)
рансцентит)
рансцентит)
[цялостно със- [цялостно със[цялостно със- [цялостно състояние
на
въттояние
на вънтояние на обтояние на цярешното
същесшното същест- щото същество
лостното сътво
на
во на
на ТЦИКРСУ]
щество на
ТЦИКРСУ]
ТЦИКРСУ]
ТЦИКРСУ]
{субстатна
{сустатантна
{запасова
{сустатитна
трансцентитрансцентитрансцентитрансцентитална
икокотална икокотална икокотална икокореномическа
реномическа
реномическа
реномическа
субтиудовлесубтиудовлесубтиудовлесубтиудовлетвореност}
твореност}
твореност}
твореност}
(вид специфит (вид специфит (вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокоренона икокоренона икокоремическа
мически сусмическа суперномически
субстанция)
тант)
станта)
сустит)

ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (creative transcentital ecocorenomic participation (share)) (без разширената
икономическа ингредиентност), творчески икокореномически трансцентит,
(*) – творчески трансцентитален икокореномически ингредиент, който на
същностно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на творчески икокореномически субект [на субстантивностен творчески икокореномически субект* (substantivitical creative ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------дизюнкция) от творческа трансцентитална икономическа значимост (същото
като творчески икономически трансцентит) и творчески трансцентитален
икотехномически принос (същото като творчески икотехномически трансцентит) (както и общо понятие за творческо трансцентитално икореномическо участие (в т.ч. за творческа трансцентитална икономическа значимост и творчески трансцентитален икотехномически принос) и творческо
трансцентитално икоуниреномическо участие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където творческата трансцентитална икономическа значимост е творческа икономическа оценка на творческия трансцентитален икотехномическия принос; една от разновидностите
на трансцентиталното икокореномическо участие (вж.), една от формите на
съзидателното трансцентитално икокореномическо участие, една от разновидностите на изпълнителното трансцентитално икокореномическо участие
и един от конкретните изрази на икокореномическото творчество*
(ecocorenomic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна
икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за творческо трансцентитално икокореномическо субтиучастие (същото като творчески икокореномически субтитрансцентит и като творческа икокореномическа отдаденост) и творческо трансцентитално икокореномическо обтиучастие (същото като творчески икокореномически обтитрансцентит и като творческа
трансцентитална икокореномическа заделеност) (вж. икокореномика). Творческото трансцентитално икокореномическо участие е форма на съществуване на творческата трансцентитална икокореномическа енергия (creative
transcentital ecocorenomic energy) (вж. икокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената творческа трансцентитална икокореномическа активност* (creative transcentital ecocorenomic activity) (вж. икокореномическа активност). То е кинестично опредметена творческа трансцентитална икокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа трансцентитална икокореномическа потенциалност*
(creative transcentital ecocorenomic potentiality) (вж. икокореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на творческото икокореномическо
участие (наред със творческото уницентитално икокореномическо участие,
творческото центитално икокореномическо участие и творческото инцентитално икокореномическо участие). Ако не е посочено друго, под творческо
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномическо участие обикновено се подразбира творческото трансцентитално икокореномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

ТЧ трансцентитално икоуниреномическо участие;
ТЧ икоуниреномически трансцентит
(ТЧ трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
ТЧ икоуниреномическо участие)

ТЧ трансцентитално икокореномическо участие;
ТЧ икокореномически трансцентит
(ТЧ трансцентитално
икокореномическо
участие;
ТЧ икокореномическо участие)

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

ТЧ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ТЧ икоуниреномически субтитрансцентит
(ТЧ икоуниреномическа ценностност;
ТЧ икоуниреномическа отдаденост)

ТЧ трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
ТЧ икокореномически субтитрансцентит
(ТЧ икокореномическа ценностност;
ТЧ икокореномическа отдаденост)

ТЧ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоуниреномически обтитрансцентит

ТЧ трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
ТЧ икокореноми-чески обтитрансцентит

(ТЧ трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
ТЧ икоуниреномическа заделеност)

(ТЧ трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
ТЧ икокореномическа заделеност)

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

Фиг. 1. Творческо трансцентитално икокореномическо участие и неговите разновидности
(ТЧ – творчески; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)

Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
творческо трансцентитално икокореномическо субтиучастие (творчески
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномически субтитрансцентит) и (2) творческо трансцентитално
икокореномическо обтиучастие (творчески икокореномически обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото трансцентитално икокореномическо участие са:
творческо възпроизводствено трансцентитално икокореномическо участие* (creative reproductional transcentital ecocorenomic participation (share)),
творческо производствено трансцентитално икокореномическо участие*
(creative production transcentital ecocorenomic participation (share)), творческо
разменно трансцентитално икокореномическо участие* (creative exchange
transcentital ecocorenomic participation (share)), творческо разпределително
трансцентитално икокореномическо участие* (creative distributional
transcentital ecocorenomic participation (share)), творческо потребително
трансцентитално икокореномическо участие* (creative consumption
transcentital ecocorenomic participation (share)), творческо стопанствено
трансцентитално икокореномическо участие* (creative protoeconomizing
transcentital ecocorenomic participation (share)), творческо следпроизводствено
трансцентитално икокореномическо участие* (creative post-production
transcentital ecocorenomic participation (share)), творческо предипотребително
трансцентитално икокореномическо участие* (creative before-consumption
transcentital ecocorenomic participation (share)), творческо посредническо
трансцентитално икокореномическо участие* (creative intermediationary
transcentital ecocorenomic participation (share)), творческо бизнес трансцентитално икокореномическо участие* (creative business transcentital
ecocorenomic participation (share)), творческо алокативно трансцентитално
икокореномическо участие* (creative allocative transcentital ecocorenomic
participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално творческо трансцентитално икокореномическо участие* (individual creative transcentital ecocorenomic
participation (share)), фирмено творческо трансцентитално икокореномическо участие* (firm creative transcentital ecocorenomic participation (share)),
обществено творческо трансцентитално икокореномическо участие*
(social creative transcentital ecocorenomic participation (share)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
творческо трансцентитално икокореномическо участие* (absolute creative
transcentital ecocorenomic participation (share)) и относително творческо
трансцентитално икокореномическо участие* (relative creative transcentital
131

773

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecocorenomic participation (share)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено творческо трансцентитално икокореномическо участие* (labourly-determinate creative transcentital ecocorenomic
participation (share)) и физическо-определено творческо трансцентитално
икокореномическо участие* (physically-determinate creative transcentital
ecocorenomic participation (share)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо трансцентитално усвоявано икокореномическо
участие* (creative transcentital assimilated ecocorenomic participation (share)) и
творческо трансцентитално създавано икокореномическо участие* (creative transcentital gived ecocorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото трансцентитално икокореномическо участие са (1)
творческо сустатитно трансцентитално икокореномическо участие*
(creative sustatitic transcentital ecocorenomic participation (share)) [същото като
творчески трансцентитален икокореномически сустатит* (creative
transcentital ecocorenomic sustatite)], (2) творческо субстатно трансцентитално икокореномическо участие* (creative substatum transcentital
ecocorenomic participation (share)) [същото като творчески трансцентитален
икокореномически субстат* (creative transcentital ecocorenomic substatum)],
(3) творческо запасово трансцентитално икокореномическо участие*
(creative stock transcentital ecocorenomic participation (share)) [същото като
творчески трансцентитален икокореномически запас* (creative transcentital
ecocorenomic stock)], (4) творческо сустатантно трансцентитално икокореномическо участие* (creative sustatantal transcentital ecocorenomic
participation (share)) [същото като творчески трансцентитален икокореномически сустатант* (creative transcentital ecocorenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икокореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото трансцентитално икокореномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на трансцентиталното икокореномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРУ – трансцентитално икокореномическо участие)
Сустатитно
ТЦИКРУ
Трансцентитално икокореномическо
участие
(ТЦИКРУ)
(трансцентитален икокореномически субстантит)

Субстатно
ТЦИКРУ

Запасово
ТЦИКРУ

Сустатантно
ТЦИКРУ

(трансцентитален икокореномически
запас;

(трансцентитален икокореномически
сустатант;

сустатитен
икокореномически
трансцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
трансцентит)
трансцентит)

сустатантен
икокореномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИКРУ]

[вътрешно същество на
ТЦИКРУ]

[външно същество на
ТЦИКРУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИКРУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)

(трансцентит- (трансцентитален икокоален икокоререномически номически субсустатит;
стат;
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИКРУ
(сътворителен
трансцентитален икокореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ТЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ТЦИКРУ

(сътворителен
трансцентитален икокореномически
сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически запас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически трансцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
трансцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИКРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИКРУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИКРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИКРУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
пригодност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
пригодност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
пригодност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
пригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа субскореномически
танция)
сустит)
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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
външно състояние на външното същество
на ТЦИКРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
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}
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)
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
тант)
сустит)
станта)
субстанция)

ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (creative transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), творчески икореномически
обтитрансцентит, творческа трансцентитална икореномическа заделеност, (*) – творчески трансцентитален икореномически ингредиент, който на
същностно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на творчески икореномически субект [на субстантивностен
творчески икореномически субект* (substantivitical creative ecorenomic sub139
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за творческа
трансцентитална икономическа обтизначимост (същото като творчески
икономически обтитрансцентит и като творчески трансцентитален икономически интерес) и творчески трансцентитален икотехномически обтипринос (същото като творчески икотехномически обтитрансцентит и като
творческа трансцентитална икотехномическа задаеност); една от разновидностите на трансцентиталното икореномическо обтиучастие (вж.), една
от формите на съзидателното трансцентитално икореномическо обтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното трансцентитално икореномическо обтиучастие и един от конкретните изрази на икореномическото
творчество* (ecorenomic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческото трансцентитално икореномическо обтиучастие е творчески икореномически ингредиент в качеството
му на обективно-изисквана субстантивностна творческа оценка на същностно равнище или още е обективно отражение на обективно-необходимата
субстантивностна творческа оценка, т.е. е обективно-субстантивностна
творческа икореномическа оценка* (objectively-substantivitical creative
ecorenomic appraisement) на същностно равнище. Творческото трансцентитално икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на творческата трансцентитална обтиикореномическа енергия* (creative transcentital
obtiecorenomic energy) (вж. обтиикореномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената творческа трансцентитална обтиикореномическа активност* (creative transcentital obtiecorenomic activity) (вж. обтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена творческа трансцентитална обтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа трансцентитална обтиикореномическа потенциалност*
(creative transcentital obtiecorenomic potentiality) (вж. обтиикореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на творческото икореномическо обтиучастие (наред със творческото уницентитално икореномическо обтиучастие, творческото центитално икореномическо обтиучастие и творческото
инцентитално икореномическо обтиучастие). Ако не е посочено друго, под
творческо икореномическо обтиучастие обикновено се подразбира творческото трансцентитално икореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЧ трансцентитална икономическа значимост;
ТЧ икономически
трансцентит
(ТЧ трансцентитално икономическо участие;
ТЧ икономическа
значимост)

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

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

ТЧ трансцентитална икономическа субтизначимост;
ТЧ икономически
субтитрансцентит

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

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

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

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

(ТЧ икономическа
ценностност;
ТЧ икономическа
ценност);

ТЧ трансцентитална икономическа обтизначимост;
ТЧ икономически
обтитрансцентит
(ТЧ трансцентиталнаЗ икономическа
заделеност;
ТЧ трансцентитален
икономически интерес;
ТЧ икономически
интерес)

Фиг. 1. Творческо трансцентитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на творческото трансцентиталното
икореномическо участие (ТЧ – творчески; 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 ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на творческото трансцентитално икореномическо обтиучастие са (1)
творческа трансцентитална икономическа обтизначимост (творчески икономически обтитрансцентит) и (2) творчески трансцентитален икотехномически обтипринос (творчески икотехномически обтитрансцентит).
Творческата трансцентитална икономическа обтизначимост и творческият
трансцентитален икотехномически обтипринос като разновидности на творческото трансцентитално икореномическо обтиучастие (то е или творческа
трансцентитална икономическа обтизначимост, или творчески трансцентитален икотехномически обтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство) и като двойка образуват творчески трансцентитален дялов икореномически обтидиспозат (creative transcentital partitionary ecorenomic
obtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото творческо трансцентитално икореномическо обтиучастие е творчески трансцентитален дялов
икореномически обтидиспозант (creative transcentital partitionary ecorenomic
obtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността
на творческия трансцентитален дялов икореномически обтидиспозант
tobpardis (на творческото икореномическо обтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на творческата трансцентитална икономическа обтизначимост tobpardis и творческия трансцентитален икотехномически обтипринос tobpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на
творческия трансцентитален дялов икореномически обтидиспозат творческата
трансцентитална икономическа обтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е творческа трансцентитална икономическа оценка*
(creative transcentital economic estimatе) на творческия 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 творческа трансцентитална икономическа оценка на
творческия трансцентитален икотехномически обтипринос (total creative
transcentital economic estimatе of the creative transcentital ecotechnomic obticontribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tobpardis
atobpardis =
tobpardis
е средната творческа трансцентитална икономическа оценка на творческия трансцентитален икотехномически обтипринос (average creative
transcentital economic estimatе of the creative transcentital ecotechnomic obticontribution) и
mtobpardis =

dtobpardis
d tobpardis

е пределната творческа трансцентитална икономическа оценка на творческия трансцентитален икотехномически обтипринос (marginal creative
transcentital economic estimatе of the creative transcentital ecotechnomic obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото трансцентитално икореномическо обтиучастие са:
творческо възпроизводствено трансцентитално икореномическо обтиучастие* (creative reproductional transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо производствено трансцентитално икореномическо
обтиучастие* (creative production transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), творческо разменно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (creative exchange transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
творческо разпределително трансцентитално икореномическо обтиучастие* (creative distributional transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), творческо потребително трансцентитално икореномическо
обтиучастие* (creative consumption transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), творческо стопанствено трансцентитално икореномическо
обтиучастие*
(creative
protoeconomizing
transcentital
ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), творческо следпроизводствено трансцентитално икореномическо обтиучастие* (creative post-production transcentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо предипотребително
трансцентитално икореномическо обтиучастие* (creative beforeconsumption transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо
посредническо трансцентитално икореномическо обтиучастие* (creative
intermediationary transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо бизнес трансцентитално икореномическо обтиучастие* (creative
business transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо алока143
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тивно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (creative allocative
transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално
творческо трансцентитално икореномическо обтиучастие* (individual
creative transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено творческо трансцентитално икореномическо обтиучастие* (firm creative
transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено творческо
трансцентитално икореномическо обтиучастие* (social creative
transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
творческо трансцентитално икореномическо обтиучастие* (absolute
creative transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и относително
творческо трансцентитално икореномическо обтиучастие* (relative
creative transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено творческо трансцентитално икореномическо обтиучастие* (labourly-determinate creative
transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и физическо-определено
творческо трансцентитално икореномическо обтиучастие* (physicallydeterminate creative transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо трансцентитално усвоявано икореномическо
обтиучастие* (creative transcentital assimilated ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и творческо трансцентитално създавано икореномическо обтиучастие* (creative transcentital gived ecorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото трансцентитално икореномическо обтиучастие са
(1) творческо сустатитно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (creative sustatitic transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески трансцентитален икореномически обтисустатит*
(creative transcentital ecorenomic obtisustatite)], (2) творческо субстатно
трансцентитално икореномическо обтиучастие* (creative substatum transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески трансцентитален икореномически обтисубстат* (creative transcentital
ecorenomic obtisubstatum)], (3) творческо запасово трансцентитално икореномическо
обтиучастие*
(creative
stock
transcentital
ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески трансцентитален икореномически обтизапас* (creative transcentital ecorenomic obtistock)], (4)
144
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------творческо сустатантно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (creative sustatantal transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като творчески трансцентитален икореномически обтисустатант* (creative transcentital ecorenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икореномическо
обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото трансцентитално икореномическо обтиучастие и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРОУ – трансцентитално икореномическо обтиучастие)

Трансцентитално икореномическо обтиучастие
(ТЦИРОУ)
(трансцентитален икореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИРОУ

Субстатно
ТЦИРОУ

Запасово
ТЦИРОУ

Сустатантно
ТЦИРОУ

(трансцентитален икореномически обтисустатит;

(трансцентитален икореномически обтисубстат;

(трансцентитален икореномически обтизапас;

(трансцентитален икореномически обтисустатант;

сустатитен
икореномически обтитрансцентит)

субстатен икореномически
обтитрансцентит)

запасов икореномически обтитрансцентит)

сустатитен
икореномически обтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИРОУ]

[вътрешно същество на
ТЦИРОУ]

[външно същество на
ТЦИРОУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИРОУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ТЦИРОУ
(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИРОУ]
{трансцентитална икореномическа обтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ТЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИРОУ

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
обтитрансцентит)

сътворителен
запасов икореномически обтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа обтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа обтипригодност}

{запасова
трансцентитална икореномическа обтипригодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО 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 ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ТЦИРОУ
(творчески
трансцентитален икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИРОУ]
{трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ТЦИРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно ТЦИРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ТЦИРОУ

(творчески
трансцентитален икореномически обтисустатит;

(творчески
трансцентитален икореномически обтисубстат;

(творчески
трансцентитален икореномически обтизапас;

(творчески
трансцентитален икореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икореномически обтитрансцентит)

творчески субстатен икореномически обтитрансцентит)

творчески запасов икореномически обтитрансцентит)

творчески сустатантен икореномически обтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО 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 ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО 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 обтиизгодност}

{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 ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО 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)

ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (creative transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), творчески икореномически
субтитрансцентит, творческа икореномическа ценностност, творческа
икореномическа отдаденост, (*) – творчески трансцентитален икореномически ингредиент, който на същностно равнище като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на творчески икореномически субект [на
субстантивностен творчески икореномически субект* (substantivitical creative ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------понятие за творческа трансцентитална икономическа субтизначимост (същото като творчески икономически субтитрансцентит и като творческа икономическа ценност) и творчески трансцентитален икотехномически субтипринос (същото като творчески икотехномически субтитрансцентит и като
творческо икотехномическо усърдие); една от разновидностите на трансцентиталното икореномическо субтиучастие (вж.), една от формите на съзидателното трансцентитално икореномическо субтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното трансцентитално икореномическо субтиучастие и един от конкретните изрази на икореномическото творчество*
(ecorenomic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческото трансцентитално икореномическо
субтиучастие е творчески икореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна творческа оценка на същностно
равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна творческа икореномическа оценка* (subjectively-substantivitical creative ecorenomic
appraisement) на същностно равнище. Творческото трансцентитално икореномическо субтиучастие е форма на съществуване на творческата трансцентитална
субтиикореномическа
енергия*
(creative
transcentital
subtiecorenomic energy) (вж. субтиикореномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената творческа трансцентитална субтиикореномическа активност* (creative transcentital subtiecorenomic activity) (вж. субтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена творческа трансцентитална субтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа трансцентитална субтиикореномическа потенциалност* (creative transcentital subtiecorenomic potentiality) (вж. субтиикореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на творческото икореномическо субтиучастие (наред със творческото уницентитално икореномическо субтиучастие, творческото центитално икореномическо субтиучастие и творческото инцентиталното икореномическо субтиучастие). Ако не е посочено
друго, под творческо икореномическо субтиучастие обикновено се подразбира
творческото трансцентитално икореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЧ трансцентитална икономическа значимост;
ТЧ икономически
трансцентит
(ТЧ трансцентитално икономическо участие;
ТЧ икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Творческо трансцентитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на творческото трансцентитално
икореномическо участие (ТЧ – творчески; 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 творческото трансцентитално икореномическо субтиучастие са (1)
творческа трансцентитална икономическа субтизначимост (творчески икономически субтитрансцентит) и (2) творчески трансцентитален икотехномически субтипринос (творчески икотехномически субтитрансцентит).
Творческата трансцентитална икономическа субтизначимост и творческият трансцентитален икотехномически субтипринос като разновидности на
творческото трансцентиталното икореномическо субтиучастие (то е или творческа трансцентитална икономическа субтизначимост, или творчески трансцентитален икотехномически субтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват творчески трансцентитален дялов икореномически субтидиспозат (creative transcentital partitionary
ecorenomic subtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото творческо
трансцентитално икореномическо субтиучастие е творчески трансцентитален дялов икореномически субтидиспозант (creative transcentital partitionary
ecorenomic subtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за
определеността на творческия трансцентиталния дялов икореномически субтидиспозант tsubpardis (на творческото икореномическо субтиучастие) е, че
двете му разновидности в лицето на творческата трансцентитална икономическа субтизначимост tsubpardis и творческия трансцентитален икотехномически субтипринос tsubpardis се намират във взаимозависимост помежду
си. В границите на творческия трансцентитален дялов икореномически субтидиспозат творческата трансцентитална икономическа субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е творческа трансцентитална
икономическа оценка* (creative transcentital economic estimatе) на творческия
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 творческа трансцентитална икономическа оценка на
творческия трансцентитален икотехномически субтипринос (total
creative transcentital economic estimatе of the creative transcentital ecotechnomic
subticontribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tsubpardis
atsubpardis =
tsubpardis
е средната творческа трансцентитална икономическа оценка на творческия трансцентитален икотехномически субтипринос (average creative
transcentital economic estimatе of the creative transcentital ecotechnomic subticontribution) и
mtsubpardis =

dtsubpardis
d tsubpardis

е пределната творческа трансцентитална икономическа оценка на творческия трансцентитален икотехномически субтипринос (marginal creative
transcentital economic estimatе of the creative transcentital ecotechnomic subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото трансцентитално икореномическо субтиучастие са:
творческо възпроизводствено трансцентитално икореномическо субтиучастие* (creative reproductional transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), творческо производствено трансцентитално икореномическо
субтиучастие* (creative production transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), творческо разменно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (creative exchange transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), творческо разпределително трансцентитално икореномическо
субтиучастие*
(creative
distributional
transcentital
ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), творческо потребително трансцентитално
икореномическо субтиучастие* (creative consumption transcentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), творческо стопанствено трансцентитално
икореномическо субтиучастие* (creative protoeconomizing transcentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо следпроизводствено
трансцентитално икореномическо субтиучастие* (creative post-production
transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо предипотребително трансцентитално икореномическо субтиучастие* (creative
before-consumption transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо посредническо трансцентитално икореномическо субтиучастие*
(creative intermediationary transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
творческо бизнес трансцентитално икореномическо субтиучастие*
(creative business transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), твор156
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческо алокативно трансцентитално икореномическо субтиучастие*
(creative allocative transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално творческо трансцентитално икореномическо субтиучастие* (individual creative transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), фирмено творческо трансцентитално икореномическо субтиучастие* (firm creative transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), обществено творческо трансцентитално икореномическо
субтиучастие* (social creative transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
творческо трансцентитално икореномическо субтиучастие* (absolute
creative transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и относително
творческо трансцентитално икореномическо субтиучастие* (relative
creative transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено творческо
трансцентитално икореномическо субтиучастие* (labourly-determinate
creative transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и физическоопределено творческо трансцентитално икореномическо субтиучастие*
(physically-determinate creative transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо трансцентитално усвоявано икореномическо
субтиучастие* (creative transcentital assimilated ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и творческо трансцентитално създавано икореномическо субтиучастие* (creative transcentital gived ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото трансцентитално икореномическо субтиучастие
са (1) творческо сустатитно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (creative sustatitic transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като творчески трансцентитален икореномически субтисустатит* (creative transcentital ecorenomic subtisustatite)], (2) творческо субстатно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (creative substatum
transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески
трансцентитален икореномически субтисубстат* (creative transcentital
ecorenomic subtisubstatum)], (3) творческо запасово трансцентитално ико157
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическо субтиучастие* (creative stock transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески трансцентитален икореномически субтизапас* (creative transcentital ecorenomic subtistock)], (4)
творческо сустатантно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (creative sustatantal transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като творчески трансцентитален икореномически субтисустатант* (creative transcentital ecorenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икореномическо
субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото трансцентитално икореномическо субтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икореномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа инредиентност (ТЦИРСУ – трансцентитално икореномическо субтиучастие)

Трансцентитално икореномическо субтиучастие
(ТЦИРСУ)
(трансцентитален икореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИРСУ

Субстатно
ТЦИРСУ

Запасово
ТЦИРСУ

Сустатантно
ТЦИРСУ

(трансцентитален икореномически субтисустатит;

(трансцентитален икореномически субтисубстат;

(трансцентитален икореномически субтизапас;

(трансцентитален икореномически субтисустатант;

сустатитен
икореномически субтитрансцентит)

субстатен икореномически
субтитрансцентит)

запасов икореномически
субтитрансцентит)

сустатитен
икореномически субтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИРСУ]

[вътрешно същество на
ТЦИРСУ]

[външно същество на
ТЦИРСУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИРСУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИРСУ
(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа субтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ТЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ТЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИРСУ

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
субтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
субтитрансцентит)

сътворителен
запасов икореномически субтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
субтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
субтипригодност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
субтипригодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ТЦИРСУ
(работен трансцентитален
икореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИРСУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИРСУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИРСУ

(работен трансцентитален
икореномически субтисустатит;

(работен трансцентитален
икореномически субтисубстат;

(работен трансцентитален
икореномически субтизапас;

(работен трансцентитален
икореномически субтисустатант;

работен сустатитен икореномически субтитрансцентит)

работен субстатен икореномически субтитрансцентит)

работен запасов
икореномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически субтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ТЦИРСУ
(творчески
трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ТЦИРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ТЦИРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ТЦИРСУ

(творчески
трансцентитален икореномически субтисустатит;

(творчески
трансцентитален икореномически субтисубстат;

(творчески
трансцентитален икореномически субтизапас;

(творчески
трансцентитален икореномически субтисустатант;

творчески сустатитен икореномически субтитрансцентит)

творчески субстатен икореномически субтитрансцентит)

творчески запасов икореномически субтитрансцентит)

творчески сустатантен икореномически субтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИРСУ
(изпълнителен
трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа субтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИРСУ

(изпълнителен
трансцентитален икореномически субтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически субтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически субтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически
субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икореномически субтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИРСУ
(съзидателен
трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ТЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ТЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИРСУ

(съзидателен
трансцентитален икореномически субтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икореномически субтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икореномически субтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
субтитрансцентит)

съзидателен
запасов икореномически субтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИРСУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на вънтояние на вътрешното същес- шното същество
на ТЦИРСУ]
тво на
ТЦИРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
субтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
субтиизгодност}

{запасова
трансцентитална икореномичес-ка
субтиизгодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ТЦИРСУ
ТЦИРСУ
ТЦИРСУ
ТЦИРСУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИРСУ
(унисъзидателен трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа субтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен трансцентитален икореномически субтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически субтисубстат;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически запас;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически субтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИРСУ]

[цялостно със[цялостно състояние на вънто-яние на вътшното
същество
решното същесна ТЦИРСУ]
тво на
ТЦИРСУ]
{запасова
{субстатна
трансцентитрансцентитална икоретална икореномическа
номическа
субтиудовлесубтиудовлетвореност}
твореност}
(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)

ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(creative transcentital ecorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески икореномически трансцентит, (*) –
творчески трансцентитален икореномически ингредиент, който на същностно
равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на творчески икореномически
субект [на субстантивностен творчески икореномически субект*
(substantivitical creative ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за творческа трансцентитална икономическа значимост (същото като творчески икономически трансцентит) и творчески
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------трансцентитален икотехномически принос (същото като творчески икотехномически трансцентит), както и общо понятие за творческо трансцентитално икореномическо субтиучастие (същото като творчески икореномически
субтитрансцентит и същото като творческа икореномическа ценностност и
като творческа икореномическа отдаденост) и творческо трансцентитално
икореномическо обтиучастие (същото като творчески икореномически обтитрансцентит и като творческа трансцентитална икореномическа заделеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на трансцентиталното
икореномическо участие (вж.), една от формите на съзидателното трансцентитално икореномическо участие, една от разновидностите на изпълнителното трансцентитално икореномическо участие и един от конкретните изрази на икореномическото творчество* (ecorenomic creation), последното като
състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческото трансцентитално икореномическо участие е форма на съществуване на
творческата трансцентитална икореномическа енергия (creative
transcentital ecorenomic energy) (вж. икореномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената творческа трансцентитална икореномическа
активност* (creative transcentital ecorenomic activity) (вж. икореномическа активност). То е кинестично опредметена творческа трансцентитална икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа трансцентитална икореномическа потенциалност* (creative transcentital
ecorenomic potentiality) (вж. икореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на творческото икореномическо участие (наред със творческото уницентитално икореномическо участие, творческото центитално икореномическо участие и творческото инцентитално
икореномическо участие). Ако не е посочено друго, под творческо икореномическо участие обикновено се подразбира творческото трансцентитално икореномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

ТЧ трансцентитална икономическа значимост;
ТЧ икономически
трансцентит
(ТЧ трансцентитално икономическо участие;
ТЧ икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

ТЧ трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
ТЧ икореномически
субтитрансцентит

(ТЧ икореномическа ценностност;
ТЧ икореномическа отдаденост)

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

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

Фиг. 1. Творческо трансцентитално икореномическо участие и неговите разновидности
(ТЧ – творчески; 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 ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на творческото трансцентитално икореномическо участие са (1)
творческа трансцентитална икономическа значимост (творчески икономически трансцентит) и (2) творчески трансцентитален икотехномически
принос (творчески икотехномически трансцентит), а според общностния
икореномически статут негови разновидности са (1) творческо трансцентитално икореномическо субтиучастие (творчески икореномически субтитрансцентит) и (2) творческо трансцентитално икореномическо обтиучастие
(творчески икореномически обтитрансцентит).
Творческата трансцентитална икономическа значимост и творческият
трансцентитален икотехномически принос като разновидности на творческото
трансцентитално икореномическо участие (то е или творческа трансцентитална икономическа значимост, или творчески трансцентитален икотехномически
принос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват творчески трансцентитален дялов икореномически диспозат
(creative transcentital partitionary ecorenomic disposate) (вид икореномически
диспозат), а самото творческо трансцентитално икореномическо участие е
творчески трансцентитален дялов икореномически диспозант (creative
transcentital partitionary ecorenomic disposant) (вид икореномически диспозант).
Специфично за определеността на творческия трансцентитален дялов икореномически диспозант tpardis (на икореномическото участие) е, че двете му
разновидности в лицето на творческата трансцентитална икономическа значимост tpardis и творческия трансцентитален икотехномически принос
tpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на творческия трансцентиталения дялов икореномически диспозат творческата трансцентитална икономическа значимост (изпълняваща ролята на икореномическо
явление) е творческа трансцентитална икономическа оценка* (creative
transcentital economic estimatе) на творческия 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 творческа трансцентитална икономическа оценка на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------творческия трансцентитален икотехномически принос (total creative transcentital economic estimatе of the creative transcentital ecotechnomic contribution),

atpardis =

tpardis
tpardis

е средната творческа трансцентитална икономическа оценка на творческия трансцентитален икотехномически принос (average creative transcentital economic estimatе of the creative transcentital ecotechnomic contribution)
и
mtpardis =

dtpardis
d tpardis

е пределната творческа трансцентитална икономическа оценка на творческия трансцентитален икотехномически принос (marginal creative
transcentital economic estimatе of the creative transcentital ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото трансцентитално икореномическо участие са: творческо възпроизводствено трансцентитално икореномическо участие*
(creative reproductional transcentital ecorenomic participation (share)), творческо
производствено трансцентитално икореномическо участие* (creative
production transcentital ecorenomic participation (share)), творческо разменно
трансцентитално икореномическо участие* (creative exchange transcentital
ecorenomic participation (share)), творческо разпределително трансцентитално икореномическо участие* (creative distributional transcentital
ecorenomic participation (share)), творческо потребително трансцентитално икореномическо участие* (creative consumption transcentital ecorenomic
participation (share)), творческо стопанствено трансцентитално икореномическо участие* (creative protoecono-mizing transcentital ecorenomic
participation (share)), творческо следпроизводствено трансцентитално икореномическо участие* (creative post-production transcentital ecorenomic
participation (share)), творческо предипотребително трансцентитално
икореномическо участие* (creative before-consumption transcentital ecorenomic
participation (share)), творческо посредническо трансцентитално икореномическо участие* (creative intermediationary transcentital ecorenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------participation (share)), творческо бизнес трансцентитално икореномическо
участие* (creative business transcentital ecorenomic participation (share)), творческо алокативно трансцентитално икореномическо участие* (creative
allocative transcentital ecorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално творческо трансцентитално икореномическо участие* (individual
creative transcentital ecorenomic participation (share)), фирмено творческо
трансцентитално икореномическо участие* (firm creative transcentital
ecorenomic participation (share)), обществено творческо трансцентитално
икореномическо участие* (social creative transcentital ecorenomic participation
(share)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
творческо трансцентитално икореномическо участие* (absolute creative
transcentital ecorenomic participation (share)) и относително творческо трансцентитално икореномическо участие* (relative creative transcentital
ecorenomic participation (share)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено творческо трансцентитално икореномическо участие* (labourly-determinate creative transcentital ecorenomic participation
(share)) и физическо-определено творческо трансцентитално икореномическо участие* (physically-determinate creative transcentital ecorenomic participation (share)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо трансцентитално усвоявано икореномическо
участие* (creative transcentital assimilated ecorenomic participation (share)) и
творческо трансцентитално създавано икореномическо участие* (creative
transcentital gived ecorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото трансцентитално икореномическо участие са (1)
творческо сустатитно трансцентитално икореномическо участие*
(creative sustatitic transcentital ecorenomic participation (share)) [същото като
творчески трансцентитален икореномически сустатит* (creative
transcentital ecorenomic sustatite)], (2) творческо субстатно трансцентитално икореномическо участие* (creative substatum transcentital ecorenomic
participation (share)) [същото като творчески трансцентитален икореномически субстат* (creative transcentital ecorenomic substatum)], (3) творческо
запасово трансцентитално икореномическо участие* (creative stock
transcentital ecorenomic participation (share)) [същото като творчески транс-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитален икореномически запас* (creative transcentital ecorenomic stock)],
(4) творческо сустатантно трансцентитално икореномическо участие*
(creative sustatantal transcentital ecorenomic participation (share)) [същото като
творчески трансцентитален икореномически сустатант* (creative
transcentital ecorenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на трансцентиталното икореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото 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 изгодност}

{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 ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатитно
ТЦИРУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИРУ
(унисъзидателен трансцентитален икореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИРУ]
{трансцентитална икореномическа
удовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ТЦИРУ
ТЦИРУ
ТЦИРУ

(унисъзидателен трансцентитален икореномически сустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически субстат;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически запас;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
трансцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
трансцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически
трансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически
трансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на ТЦИРУ]

[цялостно състо-яние на вътрешното същество на ТЦИРУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ТЦИРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИРУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
удовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
удовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
удовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (creative transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), творчески икоуниреномически обтитрансцентит, творческа трансцентитална икоуниреномическа заделеност, (*) – творчески трансцентитален икоуниреномически ингредиент, който на същностно равнище като обективна проекция количествено
определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на творчески икоуниреномически субект [на субстантивностен творчески икоуниреномически субект* (substantivitical
creative ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство;
творческа трансцентитална икономическа обтизначимост (същото като
творчески икономически обтитрансцентит и като творчески трансценти178
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тален икономически интерес) и творчески трансцентитален икотехномически обтипринос (същото като творчески икотехномически обтитрансцентит
и като творческа трансцентитална икотехномическа задаеност), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо обтиучастие (вж.), една от формите на съзидателното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие и един от конкретните изрази на икоуниреномическото творчество*
(ecounirenomic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна
икономическа ингредиентност). Творческото трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие е творчески икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна творческа оценка на
същностно равнище или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна творческа оценка, т.е. е обективносубстантивностна творческа икоуниреномическа оценка* (objectivelysubstantivitical creative ecounirenomic appraisement) на същностно равнище.
Творческото трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие е форма на
съществуване на творческата трансцентитална обтиикоуниреномическа
енергия* (creative transcentital obtiecounirenomic energy) (вж. обтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената творческа
трансцентитална
обтиикоуниреномическа
активност*
(creative
transcentital obtiecounirenomic activity) (вж. обтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена творческа трансцентитална обтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа
трансцентитална обтиикоуниреномическа потенциалност* (creative
transcentital obtiecounirenomic potentiality) (вж. обтиикоуниреномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на творческото икоуниреномическо
обтиучастие (наред със творческото уницентитално икоуниреномическо обтиучастие, творческото центитално икоуниреномическо обтиучастие и
творческото инцентитално икоуниреномическо обтиучастие). Ако не е посочено друго, под творческо икоуниреномическо обтиучастие обикновено се
подразбира творческото трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие
(вж. фиг. 1).
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

ТЧ трансцентитал-

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

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

ТЧ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ТЧ икоуниреномически субтитрансцентит
(ТЧ икоуниреномическа ценностност;
ТЧ икоуниреномическа отдаденост)

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

ТЧ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоуниреномически обтитрансцентит
(ТЧ трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
ТЧ икоуниреномическа заделеност)

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

но икоуниреномическо участие;
ТЧ икоуниреномически трансцентит
(ТЧ трансцентитално икоуниреномическо участие;
ТЧ икоуниреномическо участие)

Фиг. 1. Творческо трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности (ТЧ – творчески; 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 ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие са:
творческо възпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative reproductional transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), творческо производствено трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative production transcentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), творческо разменно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative exchange transcentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), творческо разпределително трансцентитално
икоуниреномическо обтиучастие* (creative distributional transcentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо потребително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative consumption
transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо стопанствено трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative
protoeconomizing transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо следпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative post-production transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), творческо предипотребително трансцентитално икоуниреномическо
обтиучастие*
(creative
before-consumption
transcentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо посредническо трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative intermediationary
transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо бизнес
трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative business
transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо алокативно
трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative allocative
transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално творческо трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(individual creative transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено творческо трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (firm
creative transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено
творческо трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (social
creative transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
творческо трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (absolute
creative transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и относително
творческо трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (relative
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------creative transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено творческо
трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (labourly-determinate
creative transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и физическоопределено творческо трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (physically-determinate creative transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо трансцентитално усвоявано икоуниреномическо
обтиучастие*
(creative
transcentital
assimilated
ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) и творческо трансцентитално създавано икоуниреномическо обтиучастие* (creative transcentital gived ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие
са (1) творческо сустатитно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative sustatitic transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като творчески трансцентитален икоуниреномически
обтисустатит* (creative transcentital ecounirenomic obtisustatite)], (2) творческо субстатно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(creative substatum transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески трансцентитален икоуниреномически обтисубстат* (creative transcentital ecounirenomic obtisubstatum)], (3) творческо запасово трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative stock
transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески
трансцентитален икоуниреномически обтизапас* (creative transcentital
ecounirenomic obtistock)], (4) творческо сустатантно трансцентитално
икоуниреномическо
обтиучастие*
(creative
sustatantal
transcentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески трансцентитален икоуниреномически обтисустатант* (creative transcentital
ecounirenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРОУ – трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие)

Трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие
(ТЦИУРОУ)
(трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИУРОУ

Субстатно
ТЦИУРОУ

Запасово
ТЦИУРОУ

Сустатантно
ТЦИУРОУ

(трансцентитален икоуниреномически
обтисустатит;

(трансцентитален икоуниреномически
обтисубстат;

(трансцентитален икоуниреномически
обтизапас;

(трансцентитален икоуниреномически
обтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически обтитрансцентит)

субстатен икоуниреномически обтитрансцентит)

запасов икоуниреномически обтитрансцентит)

сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИУРОУ]

[вътрешно същество на
ТЦИУРОУ]

[външно същество на
ТЦИУРОУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИУРОУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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Камен Миркович

File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ТЦИУРОУ
(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ТЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИУРОУ

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически обтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически обтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
обтитрансцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
обтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИУРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИУРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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Камен Миркович

File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ТЦИУРОУ
(работен трансцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИУРОУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИУРОУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИУРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИУРОУ

(работен трансцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(работен трансцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(работен трансцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(работен трансцентитален икоуниреномически
обтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
обтитрансцентит)

работен субстатен икоуниреномически обтитрансцентит)

работен запасов
икоуниреномически обтитрансцентит)

работен сустатантен икоуниреномически
обтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
сметнаобти
задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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Камен Миркович

File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ТЦИУРОУ
(творчески
трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ТЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ТЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИУРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ТЦИУРОУ

(творчески
трансцентитален икоуниреномически обтисустатит;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически обтисубстат;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически обтизапас;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически обтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
обтитрансцентит)

творчески субстатен икоуниреномически
обтитрансцентит)

творчески запасов икоуниреномически обтитрансцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
обтитрансцентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
ТЦИУРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)

186

828

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИУРОУ
(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИУРОУ

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически обтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически обтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИУРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИУРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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Камен Миркович

File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИУРОУ
(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ТЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ТЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИУРОУ

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически обтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически обтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
обтитрансцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
обтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ТЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

{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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Камен Миркович

File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИУРОУ
(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоТЦИУРОУ
ТЦИУРОУ
во ТЦИУРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ТЦИУРОУ

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
обтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
обтисубстат;

(унисъзидателен трансцентита-лен икоуниреномически
обтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРОУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ТЦИУРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (creative transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески
икоуниреномически субтитрансцентит, творческа икоуниреномическа
ценностност, творческа икоуниреномическа отдаденост, (*) – творчески
трансцентитален икоуниреномически ингредиент, който на същностно равнище като субективна проекция количествено определя участието (като дял)
на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на творчески икоуниреномически субект [на субстантивностен творчески икоуниреномически субект* (substantivitical creative ecounirenomic subject)] във
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икоуниреномическото възпроизводство; творческа трансцентитална икономическа субтизначимост (същото като творчески икономически субтитрансцентит и като творческа икономическа ценност) и творчески трансцентитален икотехномически субтипринос (същото като творчески икотехномически субтитрансцентит и като творческо икотехномическо усърдие), взети
заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо субтиучастие (вж.), една от формите на съзидателното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие и един от конкретните изрази на икоуниреномическото творчество* (ecounirenomic creation), последното като състояние на информационно
функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческото трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие е творчески икоуниреномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна творческа оценка на
същностно равнище или още е субективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна творческа оценка, т.е. е субективносубстантивностна творческа икоуниреномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical creative ecounirenomic appraisement) на същностно равнище.
Творческото трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие е форма на
съществуване на творческата трансцентитална субтиикоуниреномическа
енергия* (creative transcentital subtiecounirenomic energy) (вж. субтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената творческа
трансцентитална
субтиикоуниреномическа
активност*
(creative
transcentital subtiecounirenomic activity) (вж. субтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена творческа трансцентитална субтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа
трансцентитална субтиикоуниреномическа потенциалност* (creative
transcentital subtiecounirenomic potentiality) (вж. субтиикоуниреномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на творческото икоуниреномическо
субтиучастие (наред със творческото уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие, творческото центитално икоуниреномическо субтиучастие и
творческото инцентитално икоуниреномическо субтиучастие). Ако не е посочено друго, под творческо икоуниреномическо субтиучастие обикновено се
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------подразбира творческото трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие
(вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЧ трансцентитална икономическа значимост;
ТЧ икономически
трансцентит
(ТЧ трансцентитално икономическо участие;
ТЧ икономическа
значимост

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

ТЧ трансцентитална икономическа субтизначимост;
ТЧ икономически
субтитрансцентит

ТЧ трансцентита.лен икотехномически субтипринос;
ТЧ икотехномически субтитрансцентит
(ТЧ икотехномическа ценностност;
ТЧ икотехномическо
усърдие)

ТЧ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ТЧ икоуниреномически субтитрансцентит
(ТЧ икоуниреномическа ценностност;
ТЧ икоуниреномическа отдаденост)

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

ТЧ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоуниреномически обтитрансцентит
(ТЧ трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
ТЧ икоуниреномическа заделеност)

(ТЧ икономическа
ценностност;
ТЧ икономическа
ценност);

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

ТЧ трансцентитално икоуниреномическо участие;
ТЧ икоуниреномически трансцентит
(ТЧ трансцентитално икоуниреномическо участие;
ТЧ икоуниреномическо участие)

Фиг. 1. Творческо трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности (ТЧ – творчески; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на
разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан
текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие
са: творческо възпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (creative reproductional transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо производствено трансцентитално униреномическо субтиучастие* (creative production transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), творческо разменно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative exchange transcentital ecounirenomic
subtiparticipation
(subtishare)),
творческо
разпределително
трансцентитално
икоуниреномическо
субтиучастие*
(creative
distributional transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо потребително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(creative consumption transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)),
творческо стопанствено трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative protoeconomizing transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), творческо следпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative post-production transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), творческо предипотребително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative before-consumption
transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо посредническо трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative intermediationary transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)),
творческо бизнес трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(creative business transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)),
творческо алокативно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative allocative transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално творческо трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (individual creative transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), фирмено творческо трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (firm creative transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), обществено творческо трансцентитално
икоуниреномическо субтиучастие* (social creative transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
творческо трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (absolute
creative transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и относител193
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------но творческо трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(relative creative transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено творческо трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (labourlydeterminate creative transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и
физическо-определено творческо трансцентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (physically-determinate creative transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо трансцентитално усвоявано икоуниреномическо субтиучастие* (creative transcentital assimilated ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) и творческо трансцентитално създавано икоуниреномическо субтиучастие* (creative transcentital gived ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие са (1) творческо сустатитно трансцентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (creative sustatitic transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като творчески трансцентитален икоуниреномически
субтисустатит* (creative transcentital ecounirenomic subtisustatite)], (2) творческо субстатно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(creative substatum transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески трансцентитален икоуниреномически субтисубстат* (creative transcentital ecounirenomic subtisubstatum)], (3) творческо запасово трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative stock
transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески трансцентитален икоуниреномически субтизапас* (creative transcentital
ecounirenomic subtistock)], (4) творческо сустатантно трансцентитално
икоуниреномическо субтиучастие* (creative sustatantal transcentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески трансцентитален икоуниреномически субтисустатант* (creative transcentital
ecounirenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРСУ – трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие)

Трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие
(ТЦИУРСУ)
(трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИУРСУ

Субстатно
ТЦИУРСУ

Запасово
ТЦИУРСУ

Сустатантно
ТЦИУРСУ

(трансцентитален икоуниреномически
субтисустатит;

(трансцентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(трансцентитален икоуниреномически
субтизапас;

(трансцентитален икоуниреномически
субтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически субтитрансцентит)

субстатен икоуниреномически субтитрансцентит)

запасов икоуниреномически субтитрансцентит)

сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИУРСУ]

[вътрешно същество на
ТЦИУРСУ]

[външно същество на
ТЦИУРСУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИУРСУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИУРСУ
(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ТЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИУРСУ

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически субтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
субтитрансцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
субтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИУРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИУРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ТЦИУРСУ
(работен трансцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИУРСУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИУРСУ

(работен трансцентитален
икоуниреномически
субтисустатит;

(работен трансцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(работен трансцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(работен трансцентитален икоуниреномически
субтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
субтитрансцентит)

работен субстатен икоуниреномически субтитрансцентит)

работен запасов
икоуниреномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икоуниреномически
субтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
сметнасубти
задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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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 цялостното
същество на
ТЦИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИУРСУ
(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИУРСУ

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически субтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИУРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИУРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИУРСУ
(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ТЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ТЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИУРСУ

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
субтитрансцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
субтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ТЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

{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 ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИУРСУ
(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоТЦИУРСУ
ТЦИУРСУ
во ТЦИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ТЦИУРСУ

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
субтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(унисъзидателен трансцентитален 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)

ТВОРЧЕСКО
ТРАНСЦЕНТИТАЛНО
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ* (creative transcentital ecounirenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески икоуниреномически
трансцентит, (*) – творчески трансцентитален икоуниреномически ингредиент, който на същностно равнище количествено определя участието (като
дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
творчески икоуниреномически субект [на субстантивностен творчески
икоуниреномически субект* (substantivitical creative ecounirenomic subject)]
във икоуниреномическото възпроизводство; творческа трансцентитална
икономическа значимост (същото като творчески икономически трансцен201
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тит) и творчески трансцентитален икотехномически принос (същото като
творчески икотехномически трансцентит), взети в тяхното цялостно единство, както и общо понятие за творческо трансцентитално икоуниреномическо
субтиучастие (същото като творчески икоуниреномически субтитрансцентит и същото като творческа икоуниреномическа ценностност и като творческа икоуниреномическа отдаденост) и творчески трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като творчески икоуниреномически обтитрансцентит и като творческа трансцентитална икоуниреномическа заделеност) (вж. икоуниреномика); една от разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо участие (вж.), една от формите на съзидателното
трансцентитално икоуниреномическо участие, една от разновидностите на
изпълнителното трансцентитално икоуниреномическо участие и един от
конкретните изрази на икоуниреномическото творчество* (ecounirenomic
creation), последното като състояние на информационно функциониране на
възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческото трансцентитално икоуниреномическо участие е
форма на съществуване на творческата трансцентитална икоуниреномическа енергия (creative transcentital ecounirenomic energy) (вж. икоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената творческа трансцентитална икоуниреномическа активност* (creative transcentital
ecounirenomic activity) (вж. икоуниреномическа активност). То е кинестично
опредметена творческа трансцентитална икоуниреномическа активност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена творческа трансцентитална икоуниреномическа потенциалност* (creative transcentital ecounirenomic potentiality)
(вж. икоуниреномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на творческото икоуниреномическо
участие (наред със творческото уницентитално икоуниреномическо участие,
творческото центитално икоуниреномическо участие и творческото инцентитално икоуниреномическо участие). Ако не е посочено друго, под творческо икоуниреномическо участие обикновено се подразбира творческото трансцентитално икоуниреномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

ТЧ трансцентитален икотехномически принос;

ТЧ трансцентитално икоуниреномическо участие;
ТЧ икоуниреномически трансцентит
(ТЧ трансцентитално икоуниреномическо участие;
ТЧ икоуниреномическо участие)

ТЧ икотехномически трансцентит
(ТЧ трансцентитално
икотехномическо
участие;
ТЧ икотехномически
принос)

ТЧ трансцентитален икотехномически субтипринос;
ТЧ икотехномически субтитрансцентит

(ТЧ икотехномическа ценностност;
ТЧ икотехномическо усърдие)

ТЧ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ТЧ икоуниреномически субтитрансцентит
(ТЧ икоуниреномическа ценностност;
ТЧ икоуниреномическа отдаденост)

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

ТЧ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоуниреномически обтитрансцентит
(ТЧ трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
ТЧ икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Творческо трансцентитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности (ТЧ – творчески; 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 ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на творческото трансцентитално икоуниреномическо участие са (1) творческо трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие (творчески икоуниреномически
субтитрансцентит) и (2) творческо трансцентитално икоуниреномическо
обтиучастие (икоуниреномически обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото трансцентитално икоуниреномическо участие са:
творческо възпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо
участие* (creative reproductional transcentital ecounirenomic participation
(share)), творческо производствено трансцентитално икоуниреномическо
участие* (creative production transcentital ecounirenomic participation (share)),
творческо разменно трансцентитално икоуниреномическо участие* (creative exchange transcentital ecounirenomic participation (share)), творческо разпределително трансцентитално икоуниреномическо участие* (creative
distributional transcentital ecounirenomic participation (share)), творческо потребително трансцентитално икоуниреномическо участие* (creative
consumption transcentital ecounirenomic participation (share)), творческо стопанствено трансцентитално икоуниреномическо участие* (creative protoeconomizing transcentital ecounirenomic participation (share)), творческо
следпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо участие*
(creative post-production transcentital ecounirenomic participation (share)), творческо предипотребително трансцентитално икоуниреномическо участие* (creative before-consumption transcentital ecounirenomic participation
(share)), творческо посредническо трансцентитално икоуниреномическо
участие* (creative intermediationary transcentital ecounirenomic participation
(share)), творческо бизнес трансцентитално икоуниреномическо участие*
(creative business transcentital ecounirenomic participation (share)), творческо
алокативно трансцентитално икоуниреномическо участие* (creative
allocative transcentital ecounirenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално творческо трансцентитално икоуниреномическо участие* (individual creative transcentital ecounirenomic participation (share)), фирмено
творческо трансцентитално икоуниреномическо участие* (firm creative
transcentital ecounirenomic participation (share)), обществено творческо трансцентитално икоуниреномическо участие* (social creative transcentital
ecounirenomic participation (share)) и т.н.
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
творческо трансцентитално икоуниреномическо участие* (absolute
creative transcentital ecounirenomic participation (share)) и относително творческо трансцентитално икоуниреномическо участие* (relative creative
transcentital ecounirenomic participation (share)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено творческо трансцентитално
икоуниреномическо участие* (labourly-determinate creative transcentital
ecounirenomic participation (share)) и физическо-определено творческо трансцентитално икоуниреномическо участие* (physically-determinate creative
transcentital ecounirenomic participation (share)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо трансцентитално усвоявано икоуниреномическо участие* (creative transcentital assimilated ecounirenomic participation (share))
и творческо трансцентитално създавано икоуниреномическо участие*
(creative transcentital gived ecounirenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото трансцентитално икоуниреномическо участие са
(1) творческо сустатитно трансцентитално икоуниреномическо участие* (creative sustatitic transcentital ecounirenomic participation (share)) [същото
като творчески трансцентитален икоуниреномически сустатит* (creative
transcentital ecounirenomic sustatite)], (2) творческо субстатно трансцентитално икоуниреномическо участие* (creative substatum transcentital
ecounirenomic participation (share)) [същото като творчески трансцентитален икоуниреномически субстат* (creative transcentital ecounirenomic substatum)], (3) творческо запасово трансцентитално икоуниреномическо
участие* (creative stock transcentital ecounirenomic participation (share)) [същото като творчески трансцентитален икоуниреномически запас* (creative
transcentital ecounirenomic stock)], (4) творческо сустатантно трансцентитално икоуниреномическо участие* (creative sustatantal transcentital
ecounirenomic participation (share)) [същото като творчески трансцентитален икоуниреномически сустатант* (creative transcentital ecounirenomic
sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото трансцентитално икоуниреномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРУ – трансцентитално икоуниреномическо участие)

Трансцентитално икоуниреномическо
участие
(ТЦИУРУ)
(трансцентитален икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ТЦИУРУ

Субстатно
ТЦИУРУ

Запасово
ТЦИУРУ

Сустатантно
ТЦИУРУ

(трансцентитален икоуниреномически
сустатит;

(трансцентитален икоуниреномически
субстат;

(трансцентитален икоуниреномически
запас;

(трансцентитален икоуниреномически
сустатант;

сустатитен
икоуниреномически трансцентит)

субстатен икоуниреномически трансцентит)

запасов икоуниреномически трансцентит)

сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИУРУ]

[вътрешно същество на
ТЦИУРУ]

[външно същество на
ТЦИУРУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИУРУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИУРУ
(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ТЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИУРУ

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически запас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически трансцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
трансцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИУРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИУРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа
мическа суперсубстанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ТЦИУРУ
(работен трансцентитален
икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИУРУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИУРУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИУРУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИУРУ

(работен трансцентитален
икоуниреномически сустатит;

(работен трансцентитален
икоуниреномически субстат;

(работен трансцентитален
икоуниреномически запас;

(работен трансцентитален икоуниреномически
сустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
трансцентит)

работен субстатен икоуниреномически
трансцентит))

работен запасов
икоуниреномически трансцентит))

работен сустатантен икоуниреномически
трансцентит))

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИУРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИУРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творческо (ползваемо) сустатитно ТЦИУРУ
Творческо
(ползваемо)
ТЦИУРУ
(творчески
трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

(творчески
трансцентитален икоуниреномически сустатит;
творчески сустатитен икоуниреномически
трансцентит)
[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИУРУ]
{сустатитна
трансцентитална
икоуниреномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

Творческо (ползваемо) субстатно ТЦИУРУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИУРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ТЦИУРУ

(творчески
трансцентитален икоуниреномически субстат;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически запас;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически сустатант;

творчески субстатен икоуниреномически
трансцентит)

творчески запасов икоуниреномически
трансцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
трансцентит)

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРУ]

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИУРУ
(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[външно състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИУРУ

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически сустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субстат;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически запас;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически трансцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
трансцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
трансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИУРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИУРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална
икоуниреномическа
задоволеност}
(вид форма на
икоуниреномически сустит)

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномичес-ка
суперстан-та)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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до ТВОРЧЕСКО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИУРУ
(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
изгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ТЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ТЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИУРУ

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически сустатит;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субстат;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически запас;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически трансцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
трансцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
трансцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на ТЦИУРУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
изгодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
изгодност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
изгодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
изгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИУРУ
(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
ТЦИУРУ
ТЦИУРУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) запасово ТЦИУРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ТЦИУРУ

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
сустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
субстат;

(унисъзидателен трансцентита-лен икоуниреномически
запас;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически трансцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
трансцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
трансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРУ]

[цялостно състояние на външното същество на ТЦИУРУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална
икоуниреномическа
удовлетво(видреност}
специфит

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

на икоуниреномически сустит)
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (creative unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), творчески икокореномически
обтиуницентит, творческа уницентитална икокореномическа заделеност,
(*) – творчески уницентитален икокореномически ингредиент, който като
обективна проекция количествено и едновременно на същностно и феноменно равнище определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на творчески икокореномически субект [на субстантивностен творчески икокореномически субект*
(substantivitical creative ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; творческо уницентитално икокореномическо обтиучастие и
творческо инцентитално икокореномическо обтиучастие, взети в тяхното
цялостно единство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от творческа уницентитална икономическа обтизначимост (същото
като творчески икономически обтиуницентит и като творчески уницентитален икономически интерес) и творчески уницентитален икотехномически обтипринос (същото като творчески икотехномически обтиуницентит и като
творчески уницентитална икотехномическа зададеност) (както и общо понятие за творческо уницентитално икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за
творческа уницентитална икономическа обтизначимост и творчески уницентитален икотехномически обтипринос) и творческо уницентитално икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност
са негови разновидности), където творческата уницентитална икономическа
обтизначимост е творческа икономическа оценка на творческия уницентиталния икотехномическия обтипринос; една от разновидностите на уницентиталното икокореномическо обтиучастие (вж.), една от формите на съзидателното уницентитално икокореномическо обтиучастие, една от разновидностите
на изпълнителното уницентитално икокореномическо обтиучастие и един от
конкретните изрази на икокореномическото творчество* (ecocorenomic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческото уницентитално икокореномическо обтиучастие е
творчески икокореномически ингредиент в качеството му на обективноизисквана субстантивностна творческа оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна творческа оценка, т.е. е
обективно-субстантивностна творческа икокореномическа оценка*
1
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(objectively-substantivitical creative ecocorenomic appraisement). Творческото
уницентитално икокореномическо обтиучастие е форма на съществуване на
творческата уницентитална обтиикокореномическа енергия* (creative
unicentital obtiecocorenomic energy) (вж. обтиикокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената творческа уницентитална обтиикокореномическа активност* (creative unicentital obtiecocorenomic activity)
(вж. обтиикокореномическа активност). То е кинестично опредметена творческа уницентитална обтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа уницентитална обтиикокореномическа
потенциалност* (creative unicentital obtiecocorenomic potentiality) (вж. обтиикокореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
творческото икокореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

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

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

ТЧ уницентитално икоуниреномическо
участие;
ТЧ икоуниреномически уницентит

ТЧ уницентитално икокореномическо участие;
ТЧ икокореномически уницентит

(ТЧ уницентитално икоуниреномичес-ко участие)

(ТЧ уницентитално икокореномическо участие)

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

ТЧ уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ТЧ икоуниреномически субтиуницентит
(ТЧ икоуниреномически диспотит)

ТЧ уницентитално икокореномическо субтиучастие;
ТЧ икокореномически субтиуницентит

ТЧ унирецентитално икореномическо обтиучастие;
ТЧ икореномически обтиуницентит

ТЧ унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоуниреномически обтиуницентит
(ТЧ уницентитална икоуниреномическа заделеност)

ТЧ унирецентитално икокореномическо обтиучастие;
ТЧ икокореномически обтиуни-центит

(ТЧ уницентитална
икореномическа
заделеност)

(ТЧ икокореномически диспотит)

(ТЧ уницентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Творческо уницентитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности (ТЧ – творчески; 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 ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото уницентитално икокореномическо обтиучастие са:
творческо възпроизводствено уницентитално икокореномическо обтиучастие* (creative reproductional unicentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), творческо производствено уницентитално икокореномическо
обтиучастие* (creative production unicentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), творческо разменно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (creative exchange unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
творческо разпределително уницентитално икокореномическо обтиучастие* (creative distributional unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
творческо потребително уницентитално икокореномическо обтиучастие* (creative consumption unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
творческо стопанствено уницентитално икокореномическо обтиучастие* (creative protoeconomizing unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо следпроизводствено уницентитално икокореномическо
обтиучастие* (creative post-production unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо предипотребително уницентитално икокореномическо обтиучастие* (creative before-consumption unicentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), творческо посредническо уницентитално икокореномическо обтиучастие* (creative intermediationary unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо бизнес уницентитално
икокореномическо обтиучастие* (creative business unicentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), творческо алокативно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (creative allocative unicentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално творческо уницентитално икокореномическо обтиучастие* (individual creative unicentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено творческо уницентитално икокореномическо обтиучастие* (firm creative unicentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), обществено творческо уницентитално икокореномическо обтиучастие* (social creative unicentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо уницентитално усвоявано икоuкореномическо
обтиучастие* (creative unicentital assimilated ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и творческо уницентитално създавано икокореномическо обтиучастие* (creative unicentital gived ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)).
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до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото уницентитално икокореномическо обтиучастие са
(1) творческо сустатитно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (creative sustatitic unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като творчески уницентитален икокореномически обтисустатит* (creative unicentital ecocorenomic obtisustatite)], (2) творческо субстатно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (creative substatum
unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески
уницентитален икокореномически обтисубстат* (creative unicentital
ecocorenomic obtisubstatum)], (3) творческо запасово уницентитално икокореномическо обтиучастие* (creative stock unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески уницентитален икокореномически обтизапас* (creative unicentital ecocorenomic obtistock)], (4) творческо
сустатантно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (creative
sustatantal unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като
творчески уницентитален икокореномически обтисустатант* (creative
unicentital ecocorenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място
сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото уницентитално икокореномическо обтиучастие и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИКРОУ – уницентитално икокореномическо обтиучастие)

Уницентитално икокореномическо
обтиучастие
(УЦИКРОУ)
(уницентитален икокореномически обтисубстантит)

Сустатитно
УЦИКРОУ

Субстатно
УЦИКРОУ

Запасово
УЦИКРОУ

Сустатантно
УЦИКРОУ

(уницентитален икокореномически
обтисустатит;

(уницентитален икокореномически обтисубстат;

(уницентитален икокореномически
обтизапас;

(уницентитален икокореномически
обтисустатант;

сустатитен
икокореномически обтиуницентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
обтиуниценобтиуницентит)
тит)

сустатантен
икокореномически обтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИКРОУ]

[вътрешно същество на
УЦИКРОУ]

[външно същество на
УЦИКРОУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИКРОУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
УЦИКРОУ
(сътворителен
уницентитален икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИКРОУ]
{уницентитална икокореномическа
обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
УЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИКРОУ

(сътворителен
уницентитален икокореномически
обтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икокореномически обтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икокореномически обтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
обтиуницентит)

сътворителен
запасов икокореномически
обтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИКРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИКРОУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИКРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИКРОУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
обтипригодност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
обтипригодност}

{запасова уницентитална
икокореномическа обтипригодност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
обтипригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа
кореномически
субстанция)
сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) УЦИКРОУ
(работен уницентитален
икокореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на УЦИКРОУ]
{уницентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИКРОУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИКРОУ

Работно (сметно) запасово
УЦИКРОУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИКРОУ

(работен уницентитален
икокореномически обтисустатит;

(работен уницентитален
икокореномически обтисубстат;

(работен уницентитален
икокореномически обтизапас;

(работен уницентитален
икокореномически обтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
обтиуницентит)

работен субстатен икокореномически обтиуницентит)

работен запасов икокореномически обтиуницентит)

работен сустатантен икокореномически
обтиуницентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
УЦИКРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
УЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
УЦИКРОУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
сметна
обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

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

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
уницентитален
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)

9
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

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

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)

10
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Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИКРОУ

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

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

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 обтитрансцентит)

[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
обтиизгодност}

{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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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИКРОУ
(унисъзидателен уницентитален икокореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИКРОУ]
{уницентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
УЦИКРОУ
сово
тантно
УЦИКРОУ
УЦИКРОУ
УЦИКРОУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен уницентита- ен уницентита- ен уницентитаен уницентилен
икокоренотален икоколен икокорелен икокоремически обтиреномически
номически обномически
субстат;
обтисустатит;
тизапас;
обтисустатант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
икокореномиреномически
икокореномиобтиуницентит)
чески обтитобтиуниценчески обтиунирансцентит)
тит)
центит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИКРОУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИКРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на
УЦИКРОУ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИКРОУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически
сустит)

(вид специфит
на икокореномическа субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (creative unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), творчески икокореномически
субтиуницентит, творчески икокореномически диспотит, (*) – творчески
уницентитален икокореномически ингредиент, който като субективна проекция и едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на творчески икокореномически субект [на субстантивностен творчески икокореномически субект* (substantivitical crea12

866

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------tive ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; творческо уницентитално икокореномическо субтиучастие и творческо инцентитално икокореномическо субтиучастие, взети в тяхното цялостно единство;
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от творческа уницентитална икономическа субтизначимост (същото като творчески
икономически субтиуницентит и като творчески икономически диспотит) и
творчески уницентитален икотехномически субтипринос (същото като творчески икотехномически субтиуницентит и като творчески икотехномически
диспотит) (както и общо понятие за творческо уницентитално икореномическо субтиучастие (в т.ч. и за творческа уницентитална икономическа субтизначимост и творчески уницентитален икотехномически субтипринос) и
творческо уницентитално икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно
с форномическата съставност са негови разновидности), където творческата
уницентитална икономическа субтизначимост е икономическа оценка на творческия уницентитален икотехномически субтипринос; една от разновидностите на уницентиталното икокореномическо субтиучастие (вж.), една от формите на съзидателното уницентитално икокореномическо субтиучастие,
една от разновидностите на изпълнителното уницентитално икокореномическо субтиучастие и един от конкретните изрази на икокореномическото
творчество* (ecocorenomic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж.
ценностна икономическа ингредиентност). Творческото уницентитално икокореномическо субтиучастие е творчески икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна творческа оценка
или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна творческа оценка, т.е. е субективно-субстантивностна творческа
икокореномическа оценка* (subjectively-substantivitical creative ecocorenomic
appraisement). Творческото уницентитално икокореномическо субтиучастие е
форма на съществуване на творческата уницентитална субтиикокореномическа енергия* (creative unicentital subtiecocorenomic energy) (вж. субтиикококореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената творческа уницентитална субтиикокореномическа активност* (creative unicentital subtiecocorenomic activity) (вж. субтиикококореномическа активност). То
е кинестично опредметена творческа уницентитална субтиикокореномическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа уницентитална субтиикокореномическа потенциалност* (creative unicentital subtiecocorenomic potentiality) (вж. субтиикокореномическа потенциалност). Според
13
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на творческото икокореномическо субтиучастие
(вж. фиг. 1).
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

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

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

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

ТЧ унирецентитално икореномическо обтиучастие;
ТЧ икореномически обтиуницентит
(ТЧ уницентитална
икореномическа
заделеност)

ТЧ уницентитално икоуниреномическо
участие;
ТЧ икоуниреномически уницентит

ТЧ уницентитално икокореномическо участие;
ТЧ икокореномически уницентит

(ТЧ уницентитално икоуниреномичес-ко участие)

(ТЧ уницентитално икокореномическо участие)

ТЧ уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ТЧ икоуниреномически субтиуницентит
(ТЧ икоуниреномически диспотит)

ТЧ уницентитално икокореномическо субтиучастие;
ТЧ икокореномически субтиуницентит

ТЧ унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоуниреномически обтиуницентит
(ТЧ уницентитална икоуниреномическа заделеност)

ТЧ унирецентитално икокореномическо обтиучастие;
ТЧ икокореномически обтиуни-центит

(ТЧ икокореномически диспотит)

(ТЧ уницентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Творческо уницентитално икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности (ТЧ – творчески; 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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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото уницентитално икокореномическо субтиучастие са:
възпроизводствено творческо уницентитално икокореномическо субтиучастие* (creative reproductional unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо производствено уницентитално икокореномическо
субтиучастие* (creative production unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), творческо разменно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (creative exchange unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо разпределително уницентитално икокореномическо субтиучастие* (creative distributional unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), творческо потребително уницентитално икокореномическо
субтиучастие* (creative consumption unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), творческо стопанствено уницентитално икокореномическо
субтиучастие* (creative protoeconomizing unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо следпроизводствено уницентитално икокореномическо субтиучастие* (creative post-production unicentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), творческо предипотребително уницентитално икокореномическо субтиучастие* (creative before-consumption unicentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо посредническо уницентитално икокореномическо субтиучастие* (creative intermediationary
unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо бизнес уницентитално икокореномическо субтиучастие* (creative business unicentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо алокативно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (creative allocative unicentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално творческо уницентитално икокореномическо субтиучастие* (individual creative
unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено творческо
уницентитално икокореномическо субтиучастие* (firm creative unicentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено творческо уницентитално икокореномическо субтиучастие* (social creative unicentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо уницентитално усвоявано икокореномическо
субтиучастие* (creative unicentital assimilated ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и творческо уницентитално създавано икокореномическо суб-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиучастие* (creative unicentital gived ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото уницентитално икокореномическо субтиучастие са
(1) творческо сустатитно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (creative sustatitic unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като творчески уницентитален икокореномически субтисустатит* (creative unicentital ecocorenomic subtisustatite)], (2) творческо субстатно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (creative substatum unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като
творчески уницентитален икокореномически субтисубстат* (creative
unicentital ecocorenomic subtisubstatum)], (3) творческо запасово уницентитално икокореномическо субтиучастие* (creative stock unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески уницентитален икокореномически субтизапас* (creative unicentital ecocorenomic
subtistock)], (4) творческо сустатантно уницентитално икокореномическо
субтиучастие* (creative sustatantal unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като творчески уницентитален икокореномически
субтисустатант* (creative unicentital ecocorenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото уницентитално икокореномическо субтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа инредиентност (УЦИКРСУ – уницентитално икокореномическо субтиучастие)
Сустатитно
УЦИКРСУ
Уницентитално икокореномическо
субтиучастие
(УЦИКРСУ)
(уницентитален икокореномически
субтисубстантит)

Субстатно
УЦИКРСУ

Запасово
УЦИКРСУ

Сустатантно
УЦИКРСУ

(уницентитален икокореномически субтисустатит;

(уницентитален (уницентитален
икокореномиикокореномически субтимически субтисубстат;
запас;

(уницентитален икокореномически субтисустатант;

сустатитен
икокореномически субтиуницентит)

субстатен икокореномически
субтиуницентит)

запасов икокореномически
субтиуницентит)

сустатантен
икокореномически субтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИКРСУ]

[вътрешно същество на
УЦИКРСУ]

[външно същество на
УЦИКРСУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИКРСУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
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{сустатантна
уницентитална икокореномическа субтипригодност}
(вид специфант
на икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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)

20

874

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

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

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

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

Съзидателно
(изгодно)
УЦИКРСУ
(съзидателен
уницентитален икокореномически
субтисубстантит)
[вътрешно
със-тояние на
УЦИКРСУ]
{уницентитална икокореномическа
субтиизгодност}
(вид
икокореномическо 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
субтииpгодност}

{запасова уницентитална
икокореномическа субтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически сустант)

(вид съдържание на икокореномически сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИКРСУ
(унисъзидателен уницентитален икокореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИКРСУ]
{уницентитална икокореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатитно
УЦИКРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) 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)

ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (creative unicentital ecocorenomic participation (share)) (без разширената
икономическа ингредиентност), творчески икокореномически уницентит,
(*) – творчески уницентитален икокореномически ингредиент, който едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на творчески икокореномически субект [на субстантивностен
творчески икокореномически субект* (substantivitical creative ecocorenomic
subject)] във икокореномическото възпроизводство; творческо уницентитал24

878

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------но икокореномическо участие и творческо инцентитално икокореномическо
участие, взети в тяхното цялостно единство; комбинация (съчетание или
включваща икономическа дизюнкция) от творческа уницентитална икономическа значимост (същото като творчески икономически уницентит) и творчески уницентитален икотехномически принос (същото като творчески икотехномически уницентит) [както и общо понятие за творческо уницентитално икореномическо участие (в т.ч. за творческа уницентитална икономическа
значимост и творчески уницентитален икотехномически принос) и творческо
уницентитално икоуниреномическо участие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности], където творческата уницентитална икономическа значимост е икономическа оценка на творческия уницентитален икотехномическия принос; една от разновидностите на уницентиталното
икокореномическо участие (вж.), една от формите на съзидателното уницентитално икокореномическо участие, една от разновидностите на изпълнителното уницентитално икокореномическо участие и един от конкретните изрази
на икокореномическото творчество* (ecocorenomic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). То е и
общо понятие за творческо уницентитално икокореномическо субтиучастие
(същото като творчески икокореномически субтиуницентит и като творчески
икокореномически диспотит) и творчески уницентитално икокореномическо
обтиучастие (същото като творчески икокореномически обтиуницентит и
като творчески съзидател уницентитална икокореномическа заделеност) (вж.
икокореномика). Творческото уницентитално икокореномическо участие е
форма на съществуване на творческата уницентитална икокореномическа
енергия (creative unicentital ecocorenomic energy) (вж. икокореномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената творческа уницентитална икокореномическа активност* (creative unicentital ecocorenomic activity) (вж. икокореномическа активност). То е кинестично опредметена творческа уницентитална икокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена творческа уницентитална икокореномическа потенциалност* (creative unicentital ecocorenomic potentiality) (вж. икокореномическа
потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на творческото икокореномическо участие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ТЧ уницентитално икоуниреномическо участие;
ТЧ икоуниреномически уницентит
(ТЧ уницентитално икоуниреномическо участие)

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

ТЧ уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ТЧ икоуниреномически субтиуницентит
(ТЧ икоуниреномически диспотит)

ТЧ унирецентитално икореномическо обтиучастие;
ТЧ икореномически обтиуни-центит
(ТЧ уницентитална
икореномическа
заделеност)

ТЧ уницентитално икокореномическо участие;
ТЧ икокореномически уницентит
(ТЧ уницентитално икокореномическо участие)

ТЧ уницентитално икокореномическо субтиучастие;
ТЧ икокореномически субтиуницентит
(ТЧ икокореномически диспотит)

ТЧ унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоуниреномически обтиуницентит
(ТЧ уницентитална икоуниреномическа заделеност)

ТЧ унирецентитално икокореномическо обтиучастие;
ТЧ икокореномически обтиуни-центит
(ТЧ уницентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Творческо уницентитално икокореномическо участие и неговите разновидности
(ТЧ – творчески; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)

26

880

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
творческо уницентитално икокореномическо субтиучастие (творчески икокореномически субтиуницентит) и (2) творческо уницентитално икокореномическо обтиучастие (творчески икокореномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото уницентитално икокореномическо участие са: творческо възпроизводствено уницентитално икокореномическо участие*
(creative reproductional unicentital ecocorenomic participation (share)), творческо
производствено уницентитално икокореномическо участие* (creative production unicentital ecocorenomic participation (share)), творческо разменно уницентитално икокореномическо участие* (creative exchange unicentital
ecocorenomic participation (share)), творческо разпределително уницентитално икокореномическо участие* (creative distributional unicentital ecocorenomic participation (share)), творческо потребително уницентитално
икокореномическо участие* (creative consumption unicentital ecocorenomic
participation (share)), творческо стопанствено уницентитално икокореномическо участие* (creative protoeconomizing unicentital ecocorenomic
participation (share)), творческо следпроизводствено уницентитално икокореномическо участие* (creative post-production unicentital ecocorenomic participation (share)), творческо предипотребително уницентитално икокореномическо участие* (creative before-consumption unicentital ecocorenomic participation (share)), творческо посредническо уницентитално икокореномическо участие* (creative intermediationary unicentital ecocorenomic participation
(share)), творческо бизнес уницентитално икокореномическо участие*
(creative business unicentital ecocorenomic participation (share)), творческо алокативно уницентитално икокореномическо участие* (creative allocative
unicentital ecocorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално творческо уницентитално икокореномическо участие* (individual creative
unicentital ecocorenomic participation (share)), фирмено творческо уницентитално икокореномическо участие* (firm creative unicentital ecocorenomic
participation (share)), обществено творческо уницентитално икокореномическо участие* (social creative unicentital ecocorenomic participation (share)) и
т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо уницентитално усвоявано икокореномическо
участие* (creative unicentital assimilated ecocorenomic participation (share)) и
27
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------творческо уницентитално създавано икокореномическо участие* (creative
unicentital gived ecocorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото уницентитално икокореномическо участие са (1)
творческо сустатитно уницентитално икокореномическо участие*
(creative sustatitic unicentital ecocorenomic participation (share)) [същото като
творчески уницентитален икокореномически сустатит* (creative unicentital ecocorenomic sustatite)], (2) творческо субстатно уницентитално икокореномическо участие* (creative substatum unicentital ecocorenomic participation
(share)) [същото като творчески уницентитален икокореномически субстат* (creative unicentital ecocorenomic substatum)], (3) творческо запасово
уницентитално икокореномическо участие* (creative stock unicentital ecocorenomic participation (share)) [същото като творчески уницентитален икокореномически запас* (creative unicentital ecocorenomic stock)], (4) творческо
сустатантно уницентитално икокореномическо участие* (creative sustatantal unicentital ecocorenomic participation (share)) [същото като творчески
уницентитален икокореномически сустатант* (creative unicentital ecocorenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо участие едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото уницентитално икокореномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИКРУ – уницентитално икокореномическо участие)

Уницентитално икокореномическо
участие
(УЦИКРУ)
(уницентитален икокореномически субстантит)

Сустатитно
УЦИКРУ

Субстатно
УЦИКРУ

Запасово
УЦИКРУ

Сустатантно
УЦИКРУ

(уницентитален икокореномически
сустатит;

(уницентитален икокореномически субстат;

(уницентитален икокореномически
запас;

(уницентитален икокореномически
сустатант;

сустатитен
икокореномически уницентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
уницентит)
уницентит)

сустатантен
икокореномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИКРУ]

[вътрешно същество на
УЦИКРУ]

[външно същество на
УЦИКРУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИКРУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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)

30

884

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

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

Работно (сметно) УЦИКРУ
(работен уницентитален
икокореномически субстантит)
[работно външно състояние
на УЦИКРУ]
{уницентитална икокореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИКРУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИКРУ

Работно (сметно) запасово
УЦИКРУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИКРУ

(работен уницентитален
икокореномически сустатит;

(работен уницентитален
икокореномически субстат;

(работен уницентитален
икокореномически запас;

(работен уницентитал-ен
икокореномически сустатант;

работен сустатитен икокореномически
уницентит)

работен субстатен икокореномически уницентит)

работен запасов икокореномически
уницентит)

работен сустатантен икокореномически
уницентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
УЦИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИКРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
УЦИКРУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
УЦИКРУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{запасова униценти-тална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
УЦИКРУ
(творчески
уницентитален икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИКРУ]
{уницентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
УЦИКРУ

Творческо (ползваемо) субстатно УЦИКРУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
УЦИКРУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
УЦИКРУ

(творчески
уницентитален икокореномически
сус-татит;

(творчески уницентитален
икокореномически субстат;

(творчески
уницентитален
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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до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

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

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)

33

887

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИКРУ

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

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

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
иpгодност}

{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 ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

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

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)

ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (creative unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески икореномически обтиуницентит, творческа уницентитална икореномическа заделеност, (*) – творчески уницентитален икореномически ингредиент, който като обективна проекция количествено и едновременно на същностно и феноменно равнище
определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на творчески икореномически субект [на субстантивностен творчески икореномически субект* (substantivitical creative
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; творческо уницентитално икореномическо обтиучастие и творческо инцентитално икореномическо обтиучастие, взети в тяхното цялостно единство; общо понятие за
творческа уницентитална икономическа обтизначимост (същото като творчески икономически обтиуницентит и като творчески уницентитален икономически интерес) и творчески уницентитален икотехномически обтипринос
(същото като творчески икотехномически обтиуницентит и като творчески
уницентитална икотехномическа зададеност); една от разновидностите на
уницентиталното икореномическо обтиучастие (вж.), една от формите на съзидателното уницентитално икореномическо обтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното уницентитално икореномическо обтиучастие
и един от конкретните изрази на икореномическото творчество* (ecorenomic
creation), последното като състояние на информационно функциониране на
възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателото уницентитално икореномическо обтиучастие е
творчески икореномически ингредиент в качеството му на обективноизисквана субстантивностна творческа оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна творческа оценка, т.е. е
обективно-субстантивностна икореномическа творческа оценка* (objectively-substantivitical creative ecorenomic appraisement). Творческото уницентиталното икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на творческата уницентитална обтиикореномическа енергия* (creative unicentital
obtiecorenomic energy) (вж. обтиикореномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената творческа уницентитална обтиикореномическа активност* (creative unicentital obtiecorenomic activity) (вж. обтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена творческа уницентитална
обтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
творческа уницентитална обтиикореномическа потенциалност* (creative
unicentital obtiecorenomic potentiality) (вж. обтиикореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на творческото икореномическо
обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

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

ТЧ уницентитал.на икономическа субтизначимост;
ТЧ икономически
субтиуницентит
(ТЧ икономически
диспотит)

ТЧ уницентитална икономическа
обтизначи-мост;
ТЧ икономически
обтиуницентит
(ТЧ уницентитална
икономическа заделеност;
ТЧ уницентитален
икономически интерес)

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Творческо уницентитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на творческото уницентитално
икореномическо участие (ТЧ – творчески; 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 ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на творческото уницентитално икореномическо обтиучастие са (1)
творческа уницентитална икономическа обтизначимост (творчески икономически обтиуницентит) и (2) творчески уницентитален икотехномически
обтипринос (творчески икотехномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото уницентитално икореномическо обтиучастие са:
творческо възпроизводствено уницентитално икореномическо обтиучастие* (creative reproductional unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
творческо производствено уницентитално икореномическо обтиучастие*
(creative production unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо разменно уницентитално икореномическо обтиучастие* (creative exchange unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо разпределително уницентитално икореномическо обтиучастие* (creative distributional unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо потребително уницентитално икореномическо обтиучастие* (creative consumption
unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо стопанствено
уницентитално икореномическо обтиучастие* (creative protoeconomizing
unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо следпроизводствено уницентитално икореномическо обтиучастие* (creative postproduction unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо предипотребително уницентитално икореномическо обтиучастие* (creative
before-consumption unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо посредническо уницентитално икореномическо обтиучастие* (creative
intermediationary unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо
бизнес уницентитално икореномическо обтиучастие* (creative business
unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо алокативно
уницентитално икореномическо обтиучастие* (creative allocative unicentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално творческо
уницентитално икореномическо обтиучастие* (individual creative unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено творческо уницентитално икореномическо обтиучастие* (firm creative unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено творческо уницентитално икореномическо обтиучастие* (social creative unicentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и т.н.

38

892

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо уницентитално усвоявано икореномическо обтиучастие* (creative unicentital assimilated ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и творческо уницентитално създавано икореномическо обтиучастие* (creative unicentital gived ecorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото уницентитално икореномическо обтиучастие са (1)
творческо сустатитно уницентитално икореномическо обтиучастие*
(creative sustatitic unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески уницентитален икореномически обтисустатит* (creative
unicentital ecorenomic obtisustatite)], (2) творческо субстатно уницентитално икореномическо обтиучастие* (creative substatum unicentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески уницентитален икореномически обтисубстат* (creative unicentital ecorenomic obtisubstatum)], (3)
творческо запасово уницентитално икореномическо обтиучастие*
(creative stock unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като
творчески уницентитален икореномически обтизапас* (creative unicentital
ecorenomic obtistock)], (4) творческо сустатантно уницентитално икореномическо обтиучастие* (creative sustatantal unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески уницентитален икореномически
обтисустатант* (creative unicentital ecorenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото уницентитално икореномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИРОУ – уницентитално икореномическо обтиучастие)

Уницентитално икореномическо обтиучастие
(УЦИРОУ)
(уницентитален икореномически обтисубстантит)

Сустатитно
УЦИРОУ

Субстатно
УЦИРОУ

Запасово
УЦИРОУ

Сустатантно
УЦИРОУ

(уницентитален икореномически обтисустатит;

(уницентитален икореномически обтисубстат;

(уницентитален икореномически обтизапас;

(уницентитален икореномически обтисустатант;

сустатитен
икореномически обтиуницентит)

субстатен икореномически
обтиуницентит)

запасов икореномически обтиуницентит)

сустатитен
икореномически обтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИРОУ]

[вътрешно същество на
УЦИРОУ]

[външно същество на
УЦИРОУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИРОУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
УЦИРОУ
(сътворителен
уницентит-ален
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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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)
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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 обтиизгодност}

{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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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)

ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (creative unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), творчески икореномически
субтиуницентит, творчески икореномически диспотит, (*) – творчески
уницентитален икореномически ингредиент, който като субективна проекция и
едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на творчески икореномически субект [на субстантивностен
творчески икореномически субект* (substantivitical creative ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; творческо уницентитално ико46
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическо субтиучастие и творческо инцентитално икореномическо субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство; общо понятие за творческа уницентитална икономическа субтизначимост (същото като творчески
икономически субтиуницентит и като творчески икономически диспотит) и
творчески уницентитален икотехномически субтипринос (същото като творчески икотехномически субтиуницентит и като творчески икотехномически
диспотит); една от разновидностите на уницентиталното икореномическо
субтиучастие (вж.), една от формите на съзидателното уницентитално икореномическо субтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното уницентитално икореномическо субтиучастие и един от конкретните изрази на
икореномическото творчество* (ecorenomic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческото
уницентитално икореномическо субтиучастие е творчески икореномически
ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна
творческа оценка или още е субективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна творческа оценка, т.е. е субективносубстантивностна творческа икореномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical creative ecorenomic appraisement). Творческото уницентитално
икореномическо субтиучастие е форма на съществуване на творческата
уницентитална субтиикореномическа енергия* (creative unicentital
subtiecorenomic energy) (вж. субтиикореномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената творческа уницентитална субтиикореномическа активност* (creative unicentital subtiecorenomic activity) (вж. субтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена творческа уницентитална субтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
творческа уницентитална субтиикореномическа потенциалност* (creative unicentital subtiecorenomic potentiality) (вж. субтиикореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на творческото икореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Творческо уницентитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на творческото уницентитално
икореномическо участие (ТЧ – творчески; 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 ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на творческото уницентитално икореномическо субтиучастие са (1)
творческа уницентитална икономическа субтизначимост (творчески икономически субтиуницентит) и (2) творчески уницентитален икотехномически
субтипринос (творчески икотехномически субтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото уницентитално икореномическо субтиучастие са:
творческо възпроизводствено уницентитално икореномическо субтиучастие* (creative reproductional unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо производствено уницентитално икореномическо субтиучастие* (creative production unicentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), творческо разменно уницентитално икореномическо субтиучастие* (creative exchange unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
творческо разпределително уницентитално икореномическо субтиучастие* (creative distributional unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
творческо потребително уницентитално икореномическо субтиучастие*
(creative consumption unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
творческо стопанствено уницентитално икореномическо субтиучастие*
(creative protoeconomizing unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
творческо следпроизводствено уницентитално икореномическо субтиучастие* (creative post-production unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо предипотребително уницентитално икореномическо
субтиучастие* (creative before-consumption unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо посредническо уницентитално икореномическо субтиучастие* (creative intermediationary unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо бизнес уницентитално икореномическо
субтиучастие* (creative business unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо алокативно уницентитално икореномическо субтиучастие* (creative allocative unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare))
и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се
разграничават индивидуално творческо уницентитално икореномическо
субтиучастие* (individual creative unicentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), фирмено творческо уницентитално икореномическо субтиучастие* (firm creative unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено творческо уницентитално икореномическо субтиучастие*
(social creative unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо уницентитално усвоявано икореномическо
субтиучастие* (creative unicentital assimilated ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и творческо уницентитално създавано икореномическо субтиучастие* (creative unicentital gived ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото уницентитално икореномическо субтиучастие са
(1) творческо сустатитно уницентитално икореномическо субтиучастие* (creative sustatitic unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като творчески уницентитален икореномически субтисустатит*
(creative unicentital ecorenomic subtisustatite)], (2) творческо субстатно уницентитално икореномическо субтиучастие* (creative substatum unicentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески уницентитален икореномически субтисубстат* (creative unicentital ecorenomic subtisubstatum)], (3) творческо запасово уницентитално икореномическо субтиучастие* (creative stock unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като творчески уницентитален икореномически субтизапас*
(creative unicentital ecorenomic subtistock)], (4) творческо сустатантно уницентитално икореномическо субтиучастие* (creative sustatantal unicentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески уницентитален икореномически субтисустатант* (creative unicentital ecorenomic
subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
уницентиталното икореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото уницентитално икореномическо субтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо субтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИРСУ – уницентитално икореномическо субтиучастие)
Сустатитно
УЦИРСУ
Уницентитално икореномическо субтиучастие
(УЦИРСУ)
(уницентитален икореномически
субтисубстантит)

Субстатно
УЦИРСУ

Запасово
УЦИРСУ

Сустатантно
УЦИРСУ

(уницентитален икореномически субтисустатит;

(уницентитален
(уницентитикореномически ален икореносубтисубстат;
мически субтизапас;

(уницентитален икореномически субтисустатант;

сустатитен
икореномически
субтиуницентит) съ[цялостно

субстатен икореномически
субтиуницентит)

запасов икореномически
субтиуницентит)

щество на
УЦИРСУ]

[вътрешно същество на
УЦИРСУ]

[външно същество на
УЦИРСУ]

сустатитен
икореномически
субтиуницен[общотит)
понятие

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

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

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)

52

906

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

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

Работно (сметно) УЦИРСУ
(работен уницентитален
икореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние на
УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИРСУ

Работно (сметно)
субстатно
УЦИРСУ

Работно (сметно) запасово
УЦИРСУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИРСУ

(работен уницентитален
икореномически субтисустатит;

(работен уницентитален икореномически субтисубстат;

(работен уницентитален
икореномически субтизапас;

(работен уницентитален
икореномически субтисустатант;

работен сустатитен икореномически субтиуницентит)

работен субстатен икореномически субтиуницентит)

работен запасов
икореномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически субтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИРСУ]

[работно външно
състояние на
вътрешното същество на
УЦИРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност на
форма на икореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

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

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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до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

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

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 ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

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

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
субтиизгодност}

{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 ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

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

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)

ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(creative unicentital ecorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески икореномически уницентит, (*) – творчески уницентитален икореномически ингредиент, който едновременно на
същностно и феноменно равнище количествено определя участието (като
дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
творчески икореномически субект [на субстантивностен творчески икореномически субект* (substantivitical creative ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; творческо уницентитално икореномическо участие и творческо инцентитално икореномическо участие, взети заедно в
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тяхното цялостно единство; общо понятие за творческа уницентитална икономическа значимост (същото като творчески икономически уницентит) и
творчески уницентитален икотехномически принос (същото като творчески
икотехномически уницентит), както и общо понятие за творческо уницентитално икореномическо субтиучастие (същото като творчески икореномически
субтиуницентит и като творчески икореномически диспотит) и творческо
уницентитално икореномическо обтиучастие (същото като творчески икореномически обтиуницентит и като творческа уницентитална икореномическа
заделеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на уницентиталното
икореномическо участие (вж.), една от формите на съзидателното уницентитално икореномическо участие, една от разновидностите на изпълнителното
уницентитално икореномическо участие и един от конкретните изрази на
икореномическото творчество* (ecorenomic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческото
уницентиталното икореномическо участие е форма на съществуване на
творческата уницентитална икореномическа енергия (creative unicentital
ecorenomic energy) (вж. икореномическа дейност) и отношение на признаване
на приложената творческа уницентитална икореномическа активност*
(creative unicentital ecorenomic activity) (вж. икореномическа активност). То е
кинестично опредметена творческа уницентитална икореномическа активност,
а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа уницентитална икореномическа потенциалност* (creative unicentital ecorenomic potentiality) (вж.
икореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
творческото икореномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Творческо уницентитално икореномическо участие и неговите разновидности
(ТЧ – творчески; 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 ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на творческото уницентитално икореномическо участие са (1) творческа уницентитална икономическа значимост (творчески икономически инцентит) и (2) творчески уницентитален икотехномически принос (творчески
икотехномически инцентит), а според общностния икореномически статут
негови разновидности са (1) творческо уницентитално икореномическо субтиучастие (творчески икореномически субтиуницентит) и (2) творческо
уницентитално икореномическо обтиучастие (творчески икореномически
обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото уницентитално икореномическо участие са: творческо възпроизводствено уницентитално икореномическо участие* (creative reproductional unicentital ecorenomic participation (share)), творческо производствено уницентитално икореномическо участие* (creative production
unicentital ecorenomic participation (share)), творческо разменно уницентитално икореномическо участие* (creative exchange unicentital ecorenomic
participation (share)), творческо разпределително уницентитално икореномическо участие* (creative distributional unicentital ecorenomic participation
(share)), творческо потребително уницентитално икореномическо участие* (creative consumption unicentital ecorenomic participation (share)), творческо стопанствено уницентитално икореномическо участие* (creative
protoecono-mizing unicentital ecorenomic participation (share)), творческо следпроизводствено уницентитално икореномическо участие* (creative postproduction unicentital ecorenomic participation (share)), творческо предипотребително уницентитално икореномическо участие* (creative beforeconsumption unicentital ecorenomic participation (share)), творческо посредническо уницентитално икореномическо участие* (creative intermediationary
unicentital ecorenomic participation (share)), творческо бизнес уницентитално
икореномическо участие* (creative business unicentital ecorenomic participation
(share)), творческо алокативно уницентитално икореномическо участие*
(creative allocative unicentital ecorenomic participation (share)) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално творческо уницентитално икореномическо участие* (individual creative unicentital ecorenomic participation (share)), фирмено творческо
уницентитално икореномическо участие* (firm creative unicentital
ecorenomic participation (share)), обществено творческо уницентитално
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическо участие* (social creative unicentital ecorenomic participation
(share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо уницентитално усвоявано икореномическо
участие* (creative unicentital assimilated ecorenomic participation (share)) и
творческо уницентитално създавано икореномическо участие* (creative
unicentital gived ecorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото уницентитално икореномическо участие са (1)
творческо сустатитно уницентитално икореномическо участие* (creative
sustatitic unicentital ecorenomic participation (share)) [същото като творчески
уницентитален икореномически сустатит* (creative unicentital ecorenomic
sustatite)], (2) творческо субстатно уницентитално икореномическо участие* (creative substatum unicentital ecorenomic participation (share)) [същото като творчески уницентитален икореномически субстат* (creative unicentital
ecorenomic substatum)], (3) творческо запасово уницентитално икореномическо участие* (creative stock unicentital ecorenomic participation (share)) [същото като творчески уницентитален икореномически запас* (creative
unicentital ecorenomic stock)], (4) творческо сустатантно уницентитално
икореномическо участие* (creative sustatantal unicentital ecorenomic
participation (share)) [същото като творчески уницентитален икореномически сустатант* (creative unicentital ecorenomic sustatant)]. Тези разновидности
и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо
участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото уницентитално икореномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (УЦИРУ – уницентитално икореномическо участие)

Уницентитално икореномическо участие
(УЦИРУ)
(уницентитален икореномически субстантит)

Сустатитно
УЦИРУ

Субстатно
УЦИРУ

Запасово
УЦИРУ

Сустатантно
УЦИРУ

(уницентитален икореномически сустатит;

(уницентитален икореномически субстат;

(уницентитален икореномически запас;

(уницентитален икореномически сустатант;

сустатитен
икореномически уницентит)

субстатен икореномически
уницентит)

запасов икореномически
уницентит)

сустатитен
икореномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИРУ]

[вътрешно същество на
УЦИРУ]

[външно същество на
УЦИРУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИРУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сътворително
(пригодно) сустатитно УЦИРУ
Сътворително
(пригодно)
УЦИРУ
(сътворителен
уницентитален
икореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние
на УЦИРУ]
{уницентитална икореномическа пригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) субстатно УЦИРУ

Сътворително
(пригодно) запасово УЦИРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИРУ

(сътворителен
(сътворителен
уницентитален
уницентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(сътворителен
уницентитален
икореномически запас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
уницентит)

сътворителен
субстатен икореномически
уницентит)

сътворителен
запасов икореномически уницентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически уницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИРУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИРУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИРУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа пригодност}

{субстатна
уницентитална икореномическа пригодност}

{запасова уницентитална
икореномическа пригодност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа пригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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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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до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

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

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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до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

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

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 ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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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до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

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

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)

ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (creative unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), творчески икоуниреномически обтиуницентит, творческа уницентитална икоуниреномическа заделеност, (*) – творчески уницентитален икоуниреномически ингредиент, който
като обективна проекция количествено и едновременно на същностно и феноменно равнище определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на творчески икоуниреномически
субект [на субстантивностен творчески икоуниреномически субект*
(substantivitical creative ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; творческо уницентитално икоуниреномическо обтиучастие и
творческо инцентитално икоуниреномическо обтиучастие, взети в тяхното
цялостно единство; творческа уницентитална икономическа обтизначимост
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(същото като творчески икономически обтиуницентит и като творчески уницентитален икономически интерес) и творчески уницентитален икотехномически обтипринос (същото като творчески икотехномически обтиуницентит
и като творческа уницентитална икотехномическа зададеност), взети в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо обтиучастие (вж.), една от формите на съзидателното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие и един от
конкретните изрази на икоуниреномическото творчество* (ecounirenomic
creation), последното като състояние на информационно функциониране на
възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческото уницентитално икоуниреномическо обтиучастие
е творчески икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективноизисквана субстантивностна творческа оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна творческа оценка, т.е. е
обективно-субстантивностна творческа икоуниреномическа оценка*
(objectively-substantivitical creative ecounirenomic appraisement). Творческото
уницентитално икоуниреномическо обтиучастие е форма на съществуване на
творческата уницентитална обтиикоуниреномическа енергия* (creative
unicentital obtiecounirenomic energy) (вж. обтиикоуниреномическа дейност) и
отношение на признаване на приложената творческа уницентитална обтиикоуниреномическа активност* (creative unicentital obtiecounirenomic
activity) (вж. обтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена творческа уницентитална обтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е
и кинестично разпредметена творческа уницентитална обтиикоуниреномическа потенциалност* (creative unicentital obtiecounirenomic potentiality)
(вж. обтиикоуниреномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на творческото икоуниреномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

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

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

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

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

ТЧ уницентитално икоуниреномическо
участие;
ТЧ икоуниреномически уницентит
(ТЧ уницентитално икоуниреномичес-ко участие)

ТЧ уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ТЧ икоуниреномически субтиуницентит
(ТЧ икоуниреномически диспотит)

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

ТЧ уницентитален
икотехномически
обтипринос;
ТЧ икотехномически обтиуницентит
(ТЧ уницентитална
икотехномическа
заделеност;
ТЧ уницентитална
икотехномическа
зададеност)

ТЧ унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоуниреномически обтиуницентит
(ТЧ уницентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Творческо уницентитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности (ТЧ – творчески; 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 ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото уницентитално икоуниреномическо обтиучастие са:
творческо възпроизводствено уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative reproductional unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо производствено уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (creative production unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), творческо разменно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative exchange unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), творческо разпределително уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие*
(creative distributional unicentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), творческо потребително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative consumption unicentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), творческо стопанствено уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative protoeconomizing unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо следпроизводствено уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative post-production unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо предипотребително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative beforeconsumption unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо
посредническо уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative
intermediationary unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо бизнес уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative
business unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо алокативно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative
allocative unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално творческо уницентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(individual creative unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено творческо уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (firm
creative unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено
творческо уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (social creative unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо уницентитално усвоявано икоуниреномическо
обтиучастие* (creative unicentital assimilated ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) и творческо уницентитално създавано икоуниреномическо об-

71

925

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиучастие* (creative unicentital gived ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото уницентитално икоуниреномическо обтиучастие са
(1) творческо сустатитно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative sustatitic unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като творчески уницентитален икоуниреномически обтисустатит* (creative unicentital ecounirenomic obtisustatite)], (2) творческо субстатно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative substatum unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески уницентитален икоуниреномически обтисубстат* (creative unicentital ecounirenomic obtisubstatum)], (3) творческо запасово уницентитално
икоуниреномическо обтиучастие* (creative stock unicentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески уницентитален икоуниреномически обтизапас* (creative unicentital ecounirenomic obtistock)], (4)
творческо сустатантно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative sustatantal unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като творчески уницентитален икоуниреномически обтисустатант* (creative unicentital ecounirenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо
обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото уницентитално икоуниреномическо обтиучастие и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИУРОУ – уницентитално икоуниреномическо обтиучастие)

Уницентитално икоуниреномическо обтиучастие
(УЦИУРОУ)
(уницентитален икоуниреномически обтисубстантит)

Сустатитно
УЦИУРОУ

Субстатно
УЦИУРОУ

Запасово
УЦИУРОУ

Сустатантно
УЦИУРОУ

(уницентитален икоуниреномически
обтисустатит;

(уницентитален икоуниреномически
обтисубстат;

(уницентитален икоуниреномически
обтизапас;

(уницентитален икоуниреномически
обтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически обтиуницентит)

субстатен икоуниреномически обтиуницентит)

запасов икоуниреномически обтиуницентит)

сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИУРОУ]

[вътрешно същество на
УЦИУРОУ]

[външно същество на
УЦИУРОУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИУРОУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
УЦИУРОУ
(творчески
уницентитален
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 ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
уницентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически обтизапас;

(съзидателен
уницентитален
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
обтиизгод-ност}

{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 ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 униценти-тална
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)

ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (creative unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), творчески икоуниреномически субтиуницентит, творчески икоуниреномически диспотит, (*) –
творчески уницентитален икоуниреномически ингредиент, който като субективна проекция и едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на творчески икоуниреномически субект
[на
субстантивностен
творчески
икоуниреномически
субект*
(substantivitical creative ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възп79
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до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------роизводство; творческо уницентитално икоуниреномическо субтиучастие и
творческо инцентитално икоуниреномическо субтиучастие, взети заедно в
тяхното цялостно единство; творческа уницентитална икономическа субтизначимост (същото като творчески икономически субтиуницентит и като
творчески икономически диспотит) и творчески уницентитален икотехномически субтипринос (същото като творчески икотехномически субтиуницентит и като творчески икотехномически диспотит), взети заедно в тяхното
цялостно единство; една от разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо субтиучастие (вж.), една от формите на съзидателното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие и един от конкретните изрази на икоуниреномическото творчество* (ecounirenomic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческото уницентитално икоуниреномическо субтиучастие е
творчески икоуниреномически ингредиент в качеството му на субективноизисквана субстантивностна творческа оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна творческа оценка, т.е. е
субективно-субстантивностна творческа икоуниреномическа оценка*
(subjectively-substantivitical creative ecounirenomic appraisement). Творческото
уницентитално икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване
на творческата уницентитална субтиикоуниреномическа енергия*
(creative unicentital subtiecounirenomic energy) (вж. субтиикоуниреномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената творческа уницентитална субтиикоуниреномическа активност* (creative unicentital subtiecounirenomic activity) (вж. субтиикоуниреномическа активност). То е
кинестично опредметена творческа уницентитална субтиикоуниреномическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа уницентитална субтиикоуниреномическа потенциалност* (creative unicentital
subtiecounirenomic potentiality) (вж. субтиикоуниреномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на творческото икоуниреномическо
субтиучастие (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЧ уницентитална икономическа
значимост;
ТЧ икономически
уницентит
(ТЧ уницентитално икономическо
участие;
ТЧ уницентитална
икономическа зна-чимост)

ТЧ уницентитална икономическа
субтизначимост;
ТЧ икономически
субтиуницентит
(ТЧ икономически
диспотит)

ТЧ уницентитална икономическа
обтизначимост;
ТЧ икономически
обтиуницентит
(ТЧ уницентитална
икономическа заделеност;
ТЧ уницентитален
икономически интерес)

ТЧ уницентитален икотехномически принос;
ТЧ икотехномически уницентит
(ТЧ уницентитално икотехномическо участие;
ТЧ уницентитален
икотехномически
принос)

ТЧ уницентитално икоуниреномическо
участие;
ТЧ икоуниреномически уницентит
(ТЧ уницентитално икоуниреномичес-ко участие)

ТЧ уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ТЧ икоуниреномически субтиуницентит
(ТЧ икоуниреномически диспотит)

ТЧ уницентитален икотехномически субтипринос;
ТЧ икотехномически субтиуницентит
(ТЧ икотехномически диспотит)

ТЧ уницентитален
икотехномически
обтипринос;
ТЧ икотехномически обтиуницентит
(ТЧ уницентитална
икотехномическа
заделеност;
ТЧ уницентитална
икотехномическа
зададеност)

ТЧ унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоуниреномически обтиуницентит
(ТЧ уницентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Творческо уницентитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности (ТЧ – творчески; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото уницентитално икоуниреномическо субтиучастие са:
творческо възпроизводствено уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative reproductional unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо производствено уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (creative production unicentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), творческо разменно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative exchange unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо разпределително уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (creative distributional unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо потребително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative consumption unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо стопанствено уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative protoeconomizing unicentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), творческо следпроизводствено уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative post-production unicentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо предипотребително
уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative beforeconsumption unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо
посредническо уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative
intermediationary unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо бизнес уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative
business unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо
алокативно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative
allocative unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават
индивидуално творческо уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (individual creative unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)),
фирмено творческо уницентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(firm creative unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено творческо уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (social
creative unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо уницентитално усвоявано икоуниреномическо
субтиучастие* (creative unicentital assimilated ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) и творческо уницентитално създавано икоуниреномическо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиучастие* (creative unicentital gived ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото уницентитално икоуниреномическо субтиучастие
са (1) творческо сустатитно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative sustatitic unicentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като творчески уницентитален икоуниреномически
субтисустатит* (creative unicentital ecounirenomic subtisustatite)], (2) творческо субстатно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(creative substatum unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески уницентитален икоуниреномически субтисубстат*
(creative unicentital ecounirenomic subtisubstatum)], (3) творческо запасово
уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative stock unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески уницентитален
икоуниреномически
субтизапас*
(creative
unicentital
ecounirenomic subtistock)], (4) творческо сустатантно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative sustatantal unicentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески уницентитален икоуниреномически субтисустатант* (creative unicentital ecounirenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
уницентиталното икоуниреномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото уницентитално икоуниреномическо субтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа инредиентност (УЦИУРСУ – уницентитално икоуниреномическо субтиучастие)

Уницентитално икоуниреномическо субтиучастие
(УЦИУРСУ)
(уницентитален икоуниреномически
субтисубстантит)

Сустатитно
УЦИУРСУ

Субстатно
УЦИУРСУ

Запасово
УЦИУРСУ

Сустатантно
УЦИУРСУ

(уницентитален икоуниреномически субтисустатит;

(уницентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(уницентитален икоуниреномически
субтизапас;

(уницентитален икоуниреномически
субтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически субтиуницентит)

запасов икоуниреномически
субтиуницентит)
[външно същество на
УЦИУРСУ]

сустатантен
икоуниреномически субтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИУРСУ]

субстатен икоуниреномически
субтиуницентит)
[вътрешно 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
УЦИУРСУ
(съзидателен
уницентитален икоуниреномически
субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИУРСУ]
{уницентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}
(вид икоуниреномическо 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
субтиизгодност}

{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)

89

943

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатитно
УЦИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) субстатно
УЦИУРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово
УЦИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
УЦИУРСУ

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субтизапас;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субтисустатант;

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтиуницентит)

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИУРСУ]

[цялостно състояние на външното същество на
УЦИУРСУ]

[цялостно състояние на общото същество на
УЦИУРСУ]

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

{запасова униценти-тална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

(унисъзидателен униценунисъзидателен
титален икоусустатитен икониреномиуниреномически
чески субтисубсубтитрансстантит)
центит)
[цялостно със[цялостно състояние на
тояние на цяУЦИУРСУ]
лостното същес{уницентитво на
тална икоуниУЦИУРСУ]
реномическа
{сустатитна
субтиудовлеуницентитвореност}
тална икоуни(вид икоуниререномическа
номически спесубтиудовлецифит)
твореност}
(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (creative unicentital ecounirenomic participation (share)) (без разширената
икономическа ингредиентност), творчески икоуниреномически уницентит,
(*) – творчески уницентитален икоуниреномически ингредиент, който едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на творчески икоуниреномически субект [на субстантивностен
творчески икоуниреномически субект* (substantivitical creative ecounirenomic
subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; творческо униценти90
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тално икоуниреномическо участие и творческо инцентитално икоуниреномическо участие, взети заедно в тяхното цялостно единство; творческа уницентитална икономическа значимост (същото като творчески икономически уницентит) и творчески уницентитален икотехномически принос (същото като
творчески икотехномически уницентит), взети заедно в тяхното цялостно
единство, както и общо понятие за творческо уницентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като творчески икоуниреномически субтиуницентит и като творчески икоуниреномически диспотит) и творческо уницентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като творчески икоуниреномически обтиуницентит и като творческа уницентитална икоуниреномическа заделеност) (вж. икоуниреномика); една от разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо участие (вж.), една от формите на съзидателното уницентитално икореномическо участие, една от разновидностите на
изпълнителното уницентитално икоуниреномическо участие и един от конкретните изрази на икоуниреномическото творчество* (ecounirenomic
creation), последното като състояние на информационно функциониране на
възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческото уницентиталното икоуниреномическо участие е
форма на съществуване на творческата уницентитална икоуниреномическа енергия (creative unicentital ecounirenomic energy) (вж. икоуниреномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената творческа уницентитална икоуниреномическа активност* (creative unicentital ecounirenomic
activity) (вж. икоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена
творческа уницентитална икоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа уницентитална икоуниреномическа потенциалност* (creative unicentital ecounirenomic potentiality) (вж. икоуниреномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на творческото
икоуниреномическо участие (вж. фиг. 1).

91

945

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЧ уницентитална икономическа
значимост;
ТЧ икономически
уницентит
(ТЧ уницентитално икономическо
участие;
ТЧ уницентитална
икономическа зна-чимост)

ТЧ уницентитална икономическа
субтизначимост;
ТЧ икономически
субтиуницентит
(ТЧ икономически
диспотит)

ТЧ уницентитална икономическа
обтизначимост;
ТЧ икономически
обтиуницентит
(ТЧ уницентитална
икономическа заделеност;
ТЧ уницентитален
икономически интерес)

ТЧ уницентитален икотехномически принос;
ТЧ икотехномически уницентит
(ТЧ уницентитално икотехномическо участие;
ТЧ уницентитален
икотехномически
принос)

ТЧ уницентитално икоуниреномическо участие;
ТЧ икоуниреномически уницентит
(ТЧ уницентитално икоуниреномичес-ко участие)

ТЧ уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ТЧ икоуниреномически субтиуницентит
(ТЧ икоуниреномически диспотит)

ТЧ уницентитален икотехномически субтипринос;
ТЧ икотехномически субтиуницентит
(ТЧ икотехномически диспотит)

ТЧ уницентитален
икотехномически
обтипринос;
ТЧ икотехномически обтиуницентит
(ТЧ уницентитална
икотехномическа
заделеност;
ТЧ уницентитална
икотехномическа
зададеност)

ТЧ унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоуниреномически обтиуницентит
(ТЧ уницентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Творческо уницентитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности (ТЧ – творчески; 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 ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на творческото уницентитално икоуниреномическо участие са (1) творческо уницентитално икоуниреномическо субтиучастие (творчески икоуниреномически субтиуницентит) и (2) творческо уницентитално икоуниреномическо обтиучастие (икоуниреномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото уницентитално икоуниреномическо участие са:
творческо възпроизводствено уницентитално икоуниреномическо участие* (creative reproductional unicentital ecounirenomic participation (share)),
творческо производствено уницентитално икоуниреномическо участие*
(creative production unicentital ecounirenomic participation (share)), творческо
разменно уницентитално икоуниреномическо участие* (creative exchange
unicentital ecounirenomic participation (share)), творческо разпределително
уницентитално икоуниреномическо участие* (creative distributional unicentital ecounirenomic participation (share)), творческо потребително уницентитално икоуниреномическо участие* (creative consumption unicentital
ecounirenomic participation (share)), творческо стопанствено уницентитално икоуниреномическо участие* (creative protoeconomizing unicentital ecounirenomic participation (share)), творческо следпроизводствено уницентитално
икоуниреномическо участие* (creative post-production unicentital ecounirenomic participation (share)), творческо предипотребително уницентитално икоуниреномическо участие* (creative before-consumption unicentital
ecounirenomic participation (share)), творческо посредническо уницентитално
икоуниреномическо участие* (creative intermediationary unicentital ecounirenomic participation (share)), творческо бизнес уницентитално икоуниреномическо участие* (creative business unicentital ecounirenomic participation
(share)), творческо алокативно уницентитално икоуниреномическо участие* (creative allocative unicentital ecounirenomic participation (share)) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално творческо уницентитално икоуниреномическо участие* (individual creative unicentital ecounirenomic participation (share)), фирмено творческо уницентитално икоуниреномическо участие* (firm creative
unicentital ecounirenomic participation (share)), обществено творческо уницентитално икоуниреномическо участие* (social creative unicentital ecounirenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо уницентитално усвоявано икоуниреномическо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------участие* (creative unicentital assimilated ecounirenomic participation (share)) и
творческо уницентитално създавано икоуниреномическо участие* (creative
unicentital gived ecounirenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото уницентитално икоуниреномическо участие са (1)
творческо сустатитно уницентитално икоуниреномическо участие*
(creative sustatitic unicentital ecounirenomic participation (share)) [същото като
творчески уницентитален икоуниреномически сустатит* (creative unicentital ecounirenomic sustatite)], (2) творческо субстатно уницентитално икоуниреномическо участие* (creative substatum unicentital ecounirenomic
participation (share)) [същото като творчески уницентитален икоуниреномически субстат* (creative unicentital ecounirenomic substatum)], (3) творческо
запасово уницентитално икоуниреномическо участие* (creative stock
unicentital ecounirenomic participation (share)) [същото като творчески уницентитален икоуниреномически запас* (creative unicentital ecounirenomic
stock)], (4) творческо сустатантно уницентитално икоуниреномическо
участие* (creative sustatantal unicentital ecounirenomic participation (share))
[същото като творчески уницентитален икоуниреномически сустатант*
(creative unicentital ecounirenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо участие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото уницентитално икоуниреномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИУРУ – уницентитално икоуниреномическо участие)

Уницентитално икоуниреномическо
участие
(УЦИУРУ)
(уницентитален икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
УЦИУРУ

Субстатно
УЦИУРУ

Запасово
УЦИУРУ

Сустатантно
УЦИУРУ

(уницентитален икоуниреномически
сустатит;

(уницентитален икоуниреномически
субстат;

(уницентитален икоуниреномически
запас;

(уницентитален икоуниреномически
сустатант;

сустатитен
икоуниреномически уницентит)

субстатен икоуниреномически уницентит)

запасов икоуниреномически уницентит)

сустатантен
икоуниреномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИУРУ]

[вътрешно същество на
УЦИУРУ]

[външно същество на
УЦИУРУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИУРУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творческо (ползваемо) сустатитно УЦИУРУ
Творческо
(ползваемо)
УЦИУРУ
(творчески
уницентитален
икоуниреномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИУРУ]
{уницентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

(творчески уницентита-лен
икоуниреномически сустатит;
творчески сустатитен икоуниреномически
уницентит)
[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИУРУ]
{сустатитна
уницентитална
икоуниреномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

Творческо (ползваемо) субстатно УЦИУРУ

Творческо (ползваемо) запасово УЦИУРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
УЦИУРУ

(творчески уницентита-лен
икоуниреномически субстат;

(творчески
уницентита-лен
икоуниреномически запас;

(творчески уницентитален икоуниреномически
сустатант;

творчески субстатен икоуниреномически
уницентит)

творчески запасов икоуниреномически уницентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
уницентит)

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИУРУ]

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
УЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
УЦИУРУ

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически сустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически субстат;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически запас;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически сустатант;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически субстантит)

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически уницентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
уницентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
уницентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически уницентит)

[външно състояние на
УЦИУРУ]

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИУРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИУРУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИУРУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална
икоуниреномическа
задоволеност}
(вид форма на
икоуниреномически сустит)

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
задоволеност}

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)

{уницентитална икоуниреномическа
задоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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
изгодност}

{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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИУРУ
(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субстантит)
[цялостно състояние на
УЦИУРУ]
{уницентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
УЦИУРУ
УЦИУРУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) запасово УЦИУРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
УЦИУРУ

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически сустатит;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субстат;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически запас;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически уницентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
уницентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
уницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически уницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИУРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИУРУ]

[цялостно състояние на външното същество на УЦИУРУ]

[цялостно състояние на общото същество на
УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална
икоуниреномическа
удовлетво(видреност}
специфит

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа удовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

на икоуниреномически сустит)

ТВОРЧЕСКО УСЪРДИЕ (creative diligence) (ки) – във:
творческо усърдие на производствения икотехномически фактор (същото като икотехномическо умение (на производствения икотехномически фактор));
творческо усърдие на трудовия производствен икотехномически фактор
(същото като трудово икотехномическо усърдие (на трудовия производствен
икотехномически фактор));
творческо усърдие на физическия производствен икотехномически фактор (същото като физическо икотехномическо умение (на физическия производствен икотехномически фактор)).
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТВОРЧЕСКО УСЪРДИЕ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ФАКТОР (creative
diligence of the ecotechnomic factor) (ки) – във:
творческо усърдие на производствения икотехномически фактор (същото като трудово икотехномическо усърдие (на производствения икотехномически фактор));
творческо усърдие на трудовия производствен икотехномически фактор
(същото като трудово икотехномическо усърдие (на трудовия производствен
икотехномически фактор));
творческо усърдие на физическия производствен икотехномически фактор (същото като физическо икотехномическо умение (на физическия производствен икотехномически фактор)).
ТВОРЧЕСКО УСЪРДИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (creative diligence of the production ecotechnomic factor) –
същото като икотехномическо умение (на производствения икотехномически
фактор).
ТВОРЧЕСКО УСЪРДИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (creative diligence of the production ecotechnomic factor) (ки) –
във:
творческо усърдие на производствения икотехномически фактор (същото като трудово икотехномическо усърдие (на производствения икотехномически фактор));
творческо усърдие на трудовия производствен икотехномически фактор
(същото като трудово икотехномическо усърдие (на трудовия производствен
икотехномически фактор));
творческо усърдие на физическия производствен икотехномически фактор (същото като физическо икотехномическо умение (на физическия производствен икотехномически фактор)).
ТВОРЧЕСКО УСЪРДИЕ НА ТРУДОВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (creative diligence of the labour production
ecotechnomic factor) – същото като трудово икотехномическо усърдие (на трудовия производствен икотехномически фактор).
ТВОРЧЕСКО УСЪРДИЕ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (creative diligence of the physical production
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomic factor) – същото като физическо икотехномическо умение (на физическия производствен икотехномически фактор).
ТВОРЧЕСКО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (creative centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески икокореномически обтицентит, творческа центитална икокореномическа заделеност, (*) – творчески центитален икокореномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икотномическа единица в качеството й на творчески икокореномически
субект [на субстантивностен творчески икокореномически субект*
(substantivitical creative ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от творческа центитална икономическа обтизначимост (същото като
творчески икономически обтицентит и като творчески центитален икономически интерес) и творчески центитален икотехномически обтипринос (същото като творчески икотехномически обтицентит и като творческа центитална икотехномическа зададеност) [както и общо понятие за творческо
центитално икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за творческа центитална
икономическа обтизначимост и творчески центитален икотехномически обтипринос) и творческо центитално икоуниреномическо обтиучастие, които
съобразно с форномическата съставност са негови разновидности], където
творческата центитална икономическа обтизначимост е икономическа оценка
на творческия центитален икотехномическия обтипринос; една от разновидностите на центиталното икокореномическо обтиучастие (вж.), една от
формите на съзидателното центитално икокореномическо обтиучастие, една
от разновидностите на изпълнителното центитално икокореномическо обтиучастие и един от конкретните изрази на икокореномическото творчество*
(ecocorenomic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна
икономическа ингредиентност). Творческото центитално икокореномическо
обтиучастие е творчески икокореномически ингредиент в качеството му на
обективно-изисквана субстантивностна творческа оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна творческа
оценка, т.е. е обективно-субстантивностна творческа икокореномическа
оценка* (objectively-substantivitical ecocorenomic appraisement). Творческото
центиталното икокореномическо обтиучастие е форма на съществуване на
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------творческата центитална обтиикокореномическа енергия* (creative centital
obtiecocorenomic energy) (вж. обтиикокореномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената творческа центитална обтиикокореномическа
активност* (creative centital obtiecocorenomic activity) (вж. обтиикокореномическа активност). То е кинестично опредметена творческа центитална обтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа центитална обтиикокореномическа потенциалност* (creative
centital obtiecocorenomic potentiality) (вж. обтиикокореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на творческото икокореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЧ центитално
икореномическо
участие;
ТЧ икореномически центит
(ТЧ центитално
икореномическо
участие)

ТЧ центитално
икоуниреномическо участие;
ТЧ икоуниреномически центит
(ТЧ центитално
икоуниреномическо участие)

ТЧ центитално
икокореномическо участие;
ТЧ икокореномически центит
(ТЧ центитално
икокореномическо участие)

ТЧ центитално
икореномическо
субтиучастие;
ТЧ икореномически субтицентит
(ТЧ икореномически диспотант)

ТЧ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
ТЧ икоуниреномически субтицентит
(ТЧ икоуниреномически диспотант)

ТЧ центитално
икокореномическо субтиучастие;
ТЧ икокореномически субтицентит
(ТЧ икокореномически диспотант)

ТЧ центитално
икореномическо
обтиучастие;
ТЧ икореномически обтицентит
(ТЧ центитална
икореномическа
заделеност)

ТЧ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоуниреномически обти-центит
(ТЧ центитална
икоуниреномическа заделеност)

ТЧ центитално
икокореномическо обтиучастие;
ТЧ икокореномически обтицентит
(ТЧ центитална
икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Творческо центитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности
(ТЧ – творчески; 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 ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото центитално икокореномическо обтиучастие са:
творческо възпроизводствено центитално икокореномическо обтиучастие* (creative reproductional centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
творческо производствено центитално икокореномическо обтиучастие*
(creative production centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо разменно центитално икокореномическо обтиучастие* (creative exchange centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо разпределително центитално икокореномическо обтиучастие* (creative distributional centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо потребително центитално икокореномическо обтиучастие* (creative consumption
centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо стопанствено
центитално икокореномическо обтиучастие* (creative protoeconomizing
centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо следпроизводствено центитално икокореномическо обтиучастие* (creative post-production
centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо предипотребително центитално икокореномическо обтиучастие* (creative beforeconsumption centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо посредническо центитално икокореномическо обтиучастие* (creative intermediationary centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо бизнес
центитално икокореномическо обтиучастие* (creative business centital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо алокативно центитално икокореномическо обтиучастие* (creative allocative centital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално творческо центитално икокореномическо обтиучастие* (individual creative centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено творческо центитално икокореномическо обтиучастие* (firm creative centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено творческо центитално икокореномическо обтиучастие* (social creative centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и
т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо центитално усвоявано икоuкоеномическо обтиучастие* (creative centital assimilated ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и творческо центитално създавано икокореномическо обтиучастие*
(creative centital gived ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)).
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото центитално икокореномическо обтиучастие са (1)
творческо сустатитно центитално икокореномическо обтиучастие*
(creative sustatitic centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като
творчески центитален икокореномически обтисустатит* (creative centital
ecocorenomic obtisustatite)], (2) творческо субстатно центитално икокореномическо обтиучастие* (creative substatum centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески центитален икокореномически
обтисубстат* (creative centital ecocorenomic obtisubstatum)], (3) творческо
запасово центитално икокореномическо обтиучастие* (creative stock centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески центитален икокореномически обтизапас* (creative centital ecocorenomic
obtistock)], (4) творческо сустатантно центитално икокореномическо обтиучастие* (creative sustatantal centital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като творчески центитален икокореномически обтисустатант* (creative centital ecocorenomic obtisustatant)]. Тези разновидности
и тяхното място сред разновидностите на центиталното икокореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност
и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото центитално икокореномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икокореномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИКРОУ – центитално икокореномическо обтиучастие)

Центитално
икокореномическо обтиучастие
(ЦТИКРОУ)
(центитален
икокореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИКРОУ

Субстатно
ЦТИКРОУ

Запасово
ЦТИКРОУ

Сустатантно
ЦТИКРОУ

(центитален
икокореномически обтисустатит;

(центитален
икокореномически обтисубстат;

(центитален
икокореномически
обтизапас;

(центитален
икокореномически обтисустатант;

сустатитен
икокореномически обтицентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
обтицентит)
обтицентит)

сустатантен
икокореномически обтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИКРОУ]

[вътрешно същество на
ЦТИКРОУ]

[външно същество на
ЦТИКРОУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИКРОУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИКРОУ
(сътворителен
центитален
икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ЦТИКРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИКРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИКРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ЦТИКРОУ

(сътворителен
центитален
икокореномически обтисустатит;

(сътворителен
центитален
икокореномически обтисубстат;

(сътворителен
центитален
икокореномически обтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически обтицентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
обтицентит)

сътворителен
запасов икокореномически
обтицентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически обтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИКРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИКРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИКРОУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа обтипригодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа обтипригодност}

{запасова
центитална
икокореномическа обтипригодност}

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа субскореномически
танция)
сустит)

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

{сустатантна центитална икокореномическа обтипригодност}
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИКРОУ
(работен центитален икокореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИКРОУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИКРОУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИКРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИКРОУ

(работен центитален икокореномически обтисустатит;

(работен центитален икокореномически обтисубстат;

(работен центитален икокореномически
обтизапас;

(работен центитал-ен икокореномически
обтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
обтицентит)

работен субстатен икокореномически
обтицентит)

работен запасов икокореномически обтицентит)

работен сустатантен икокореномически
обтицентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ЦТИКРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИКРОУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ЦТИКРОУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ЦТИКРОУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИКРОУ
(съзидателен
центитален
икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ЦТИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ЦТИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ЦТИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИКРОУ

(съзидателен
центитален
икокореномически обтисустатит;

(съзидателен
центитален
икокореномически обтисубстат;

(съзидателен
центитален
икокореномически обтизапас;

(съзидателен
центитален
икокореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
обтицентит)

съзидателен
запасов икокореномически
обтицентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически обтицентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ЦТИКРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИКРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ЦТИКРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИКРОУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа обтиизгодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа обтиизгодноност}

{запасова
центитална
икокореномическа обтиизгодност}

{сустатантна центиталнаикокореноми-ческа обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИКРОУ
(унисъзидателен центитален икокореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
ЦТИКРОУ
сово
тантно
ЦТИКРОУ
ЦТИКРОУ
ЦТИКРОУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен центитален
ен центитален
ен центитален
ен центитален
икокореномиикокореномиикокореномиикокореномически обтисубс- чески обтизачески обтически обтисустат;
сустатит;
пас;
татант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
икокореномиреномически
икокореномиобтицентит)
чески обтиинобтицентит)
чески обтиценцентит)
тит)
[цялостно със- [цялостно със[цялостно със- [цялостно състояние
на
въттояние на вънтояние на цятояние на обрешното
същесшното
същестлостното същото същество
тво на
во на
щество на
на ЦТИКРОУ]
ЦТИКРОУ]
ЦТИКРОУ]
ЦТИКРОУ]
{сустатитна
центитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
центитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

{запасова
центитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически
сустит)

(вид специфит
на икокореномическа
субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

ТВОРЧЕСКО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (creative centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески икокореномически субтицентит, творчески икокореномически диспотант, (*) – творчески центитален икокореномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на творчески икокореномически субект
[на субстантивностен творчески икокореномически субект* (substantivitical creative ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство;
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от творческа центитална икономическа субтизначимост (същото като творчески икономически субтицентит и като творчески икономически диспотант) и творчески центитален икотехномически субтипринос (същото като творчески
икотехномически субтицентит и като творчески икотехномически диспотант) [както и общо понятие за творческо центитално икореномическо субтиучастие (в т.ч. и за творческа центитална икономическа субтизначимост
и творчески центитален икотехномически субтипринос) и творческо центитално икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно с форномическата
съставност са негови разновидности], където творческата центитална икономическа субтизначимост е икономическа оценка на творческия центитален
икотехномически субтипринос; една от разновидностите на центиталното
икокореномическо субтиучастие (вж.), една от формите на съзидателното
центитално икокореномическо субтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното центитално икокореномическо субтиучастие и един от конкретните изрази на икокореномическото творчество* (ecocorenomic creation),
последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческото центитално икокореномическо субтиучастие е икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна творческа оценка или още е субективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна творческа оценка, т.е. е субективносубстантивностна творческа икокореномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical creative ecocorenomic appraisement). Творческото центитално
икокореномическо субтиучастие е форма на съществуване на творческата
центитална субтиикокореномическа енергия* (creative centital subtiecocorenomic energy) (вж. субтиикококореномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената творческа центитална субтиикокореномическа
активност* (creative centital subtiecocorenomic activity) (вж. субтиикококореномическа активност). То е кинестично опредметена творческа центитална
субтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
творческа центитална субтиикокореномическа потенциалност* (creative
centital subtiecocorenomic potentiality) (вж. субтиикокореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на творческото икокореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЧ центитално
икореномическо
участие;
ТЧ икореномически центит
(ТЧ центитално
икореномическо
участие)

ТЧ центитално
икоуниреномическо участие;
ТЧ икоуниреномически центит
(ТЧ центитално
икоуниреномическо участие)

ТЧ центитално
икокореномическо участие;
ТЧ икокореномически центит
(ТЧ центитално
икокореномическо участие)

ТЧ центитално
икореномическо
субтиучастие;
ТЧ икореномически субтицентит
(ТЧ икореномически диспотант)

ТЧ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
ТЧ икоуниреномически субтицентит
(ТЧ икоуниреномически диспотант)

ТЧ центитално
икокореномическо субтиучастие;
ТЧ икокореномически субтицентит
(ТЧ икокореномически диспотант)

ТЧ центитално
икореномическо
обтиучастие;
ТЧ икореномически обтицентит
(ТЧ центитална
икореномическа
заделеност)

ТЧ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоуниреномически обтицентит
(ТЧ центитална
икоуниреномическа заделеност)

ТЧ центитално
икокореномическо обтиучастие;
ТЧ икокореномически
обтицентит
(ТЧ центитална
икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Творческо центитално икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности
(ТЧ – творчески; 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 ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото центитално икокореномическо субтиучастие са: възпроизводствено творческо центитално икокореномическо субтиучастие*
(creative reproductional centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)),
творческо производствено центитално икокореномическо субтиучастие*
(creative production centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо разменно центитално икокореномическо субтиучастие* (creative
exchange centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо разпределително центитално икокореномическо субтиучастие* (creative distributional centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо потребително центитално икокореномическо субтиучастие* (creative consumption centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо стопанствено центитално икокореномическо субтиучастие* (creative protoeconomizing centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо следпроизводствено центитално икокореномическо субтиучастие* (creative postproduction centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо предипотребително центитално икокореномическо субтиучастие* (creative
before-consumption centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо посредническо центитално икокореномическо субтиучастие* (creative intermediationary centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо бизнес центитално икокореномическо субтиучастие* (creative business centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо алокативно центитално икокореномическо субтиучастие* (creative allocative centital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално творческо центитално икокореномическо субтиучастие* (individual creative
centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено творческо центитално икокореномическо субтиучастие* (firm creative centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено творческо центитално
икокореномическо субтиучастие* (social creative centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо центитално усвоявано икокореномическо субтиучастие* (creative centital assimilated ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и творческо центитално създавано икокореномическо субтиучастие* (creative centital gived ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото центитално икокореномическо субтиучастие са (1)
творческо сустатитно центитално икокореномическо субтиучастие*
(creative sustatitic centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото
като творчески центитален икокореномически субтисустатит* (creative
centital ecocorenomic subtisustatite)], (2) творческо субстатно центитално
икокореномическо субтиучастие* (creative substatum centital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески центитален икокореномически субтисубстат* (creative centital ecocorenomic subtisubstatum)], (3)
творческо запасово центитално икокореномическо субтиучастие* (creative stock centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като
творчески центитален икокореномически субтизапас* (creative centital
ecocorenomic subtistock)], (4) творческо сустатантно центитално икокореномическо субтиучастие* (creative sustatantal centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески центитален икокореномически субтисустатант* (creative centital ecocorenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталното икокореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото центитално икокореномическо субтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икокореномическо субтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИКРСУ – центитално икокореномическо субтиучастие)

Центитално
икокореномическо субтиучастие
(ЦТИКРСУ)
(центитален
икокореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИКРСУ

Субстатно
ЦТИКРСУ

Запасово
ЦТИКРСУ

Сустатантно
ЦТИКРСУ

(центитален
икокореномически субтисустатит;

(центитален
икокореномически субтисубстат;

(центитален
икокореномически
субтизапас;

(центитален
икокореномически субтисустатант;

сустатитен
икокореномически субтицентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
субтицентит)
субтицентит)

сустатантен
икокореномически субтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИКРСУ]

[вътрешно същество на
ЦТИКРСУ]

[външно същество на
ЦТИКРСУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИКРСУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 субссустит)
танция)

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно)
ЦТИКРСУ
(работен центитален икокореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИКРСУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИКРСУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИКРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИКРСУ

(работен центитален икокореномически субтисустатит;

(работен центитален икокореномически субтисубстат;

(работен центитален икокореномически
субтизапас;

(работен центитален икокореномически
субтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
субтицентит)

работен субстатен икокореномически субтицентит)

работен запасов икокореномически субтиин-центит)

работен сустатантен икокореномически
субтицентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ЦТИКРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИКРСУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ЦТИКРСУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ЦТИКРСУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволе-ност}

{субстатна
центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИКРСУ
(творчески
центитален
икокореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ЦТИКРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ЦТИКРСУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ЦТИКРСУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ЦТИКРСУ

(творчески
центитален
икокореномически субтисустатит;

(творчески центитален икокореномически
субтисубстат;

(творчески
центитален
икокореномически субтизапас;

(творчески
центитален
икокореномически субтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически субтицентит)

творчески субстатен икокореномически субтицентит)

творчески запасов икокореномически субтицентит)

творчески сустатантен икокореномически субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИКРСУ]

[творческо вън[творческо
шно състоя-ние външно състояна външното
ние на общото
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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 субтиизгодност}

{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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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)

ТВОРЧЕСКО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(creative centital ecocorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески икокореномически центит, (*) – съзидателе центитален икокореномически ингредиент, който количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на творчески икокореномически субект [на субстантивностен творчески икокореномически субект* (substantivitical creative
ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; общо понятие за творческо трансцентитално икокореномическо участие и творческо
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до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------инцентитално икокореномическо участие (той е или едното, или другото, но
не и двете заедно в тяхното цялостно единство); комбинация (съчетание или
включваща икономическа дизюнкция) от творческа центитална икономическа
значимост (същото като творчески икономически центит) и творчески центитален икотехномически принос (същото като икотехномически центит)
(както и общо понятие за творческо центитално икореномическо участие (в
т.ч. за творческа центитална икономическа значимост и творчески центитален икотехномически принос) и творческо центитално икоуниреномическо
участие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където творческата центитална икономическа значимост е икономическа оценка на творческия центиталния икотехномическия принос; една от
разновидностите на центиталното икокореномическо участие (вж.), една от
формите на съзидателното центитално икокореномическо участие, една от
разновидностите на изпълнителното центитално икокореномическо участие
и един от конкретните изрази на икокореномическото творчество*
(ecocorenomic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна
икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за творческо центитално икокореномическо субтиучастие (същото като творчески икокореномически субтицентит и като творчески икокореномически диспотант) и творческо
центитално икокореномическо обтиучастие (същото като творчески икокореномически обтицентит и като творческа центитална икокореномическа
заделеност) (вж. икокореномика). Творческото центитално икокореномическо
участие е форма на съществуване на творческата центитална икокореномическа енергия (creative centital ecocorenomic energy) (вж. икокореномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената творческа центитална
икокореномическа активност* (creative centital ecocorenomic activity) (вж.
икокореномическа активност). То е кинестично опредметена творческа центитална икокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа центитална икокореномическа потенциалност* (creative
centital ecocorenomic potentiality) (вж. икокореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на творческото икокореномическо
участие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЧ центитално
икореномическо
участие;
ТЧ икореномически центит
(ТЧ центитално
икореномическо
участие)

ТЧ центитално
икоуниреномическо участие;
ТЧ икоуниреномически центит
(ТЧ центитално
икоуниреномическо участие)

ТЧ центитално
икореномическо
субтиучастие;
ТЧ икореномически субтицентит
(ТЧ икореномически диспотант)

ТЧ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
ТЧ икоуниреномически субтицентит
(ТЧ икоуниреномически диспотант)

ТЧ центитално
икореномическо
обтиучастие;
ТЧ икореномически обтицентит
(ТЧ центитална
икореномическа
заделеност)

ТЧ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоуниреномически обтицентит
(ТЧ центитална
икоуниреномическа заделеност)

ТЧ центитално
икокореномическо участие;
ТЧ икокореномически центит
(ТЧ центитално
икокореномическо участие)

ТЧ центитално
икокореномическо субтиучастие;
ТЧ икокореномически субтицентит
(ТЧ икокореномически диспотант)

ТЧ центитално
икокореномическо обтиучастие;
ТЧ икокореномически обтицентит
(ТЧ центитална
икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Творческо центитално икокореномическо участие и неговите разновидности
(ТЧ – творчески; 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)
творческо центитално икокореномическо субтиучастие (творчески икокореномически субтицентит) и (2) творческо центитално икокореномическо обтиучастие (творчески икокореномически обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото центитално икокореномическо участие са: творческо
възпроизводствено центитално икокореномическо участие* (creative reproductional centital ecocorenomic participation (share)), творческо производствено
центитално икокореномическо участие* (creative production centital ecocorenomic participation (share)), творческо разменно центитално икокореномическо участие* (creative exchange centital ecocorenomic participation (share)),
творческо разпределително центитално икокореномическо участие*
(creative distributional centital ecocorenomic participation (share)), творческо
потребително центитално икокореномическо участие* (creative consumption centital ecocorenomic participation (share)), творческо стопанствено центитално икокореномическо участие* (creative protoeconomizing centital ecocorenomic participation (share)), творческо следпроизводствено центитално
икокореномическо участие* (creative post-production centital ecocorenomic participation (share)), творческо предипотребително центитално икокореномическо участие* (creative before-consumption centital ecocorenomic participation (share)), творческо посредническо центитално икокореномическо
участие* (creative intermediationary centital ecocorenomic participation (share)),
творческо бизнес центитално икокореномическо участие* (creative business centital ecocorenomic participation (share)), творческо алокативно центитално икокореномическо участие* (creative allocative centital ecocorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуално творческо центитално икокореномическо участие* (individual creative centital ecocorenomic participation (share)), фирмено творческо центитално икокореномическо участие* (firm creative centital ecocorenomic participation (share)), обществено творческо центитално икокореномическо участие* (social creative centital ecocorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо центитално усвоявано икокореномическо
участие* (creative centital assimilated ecocorenomic participation (share)) и
творческо центитално създавано икокореномическо участие* (creative centital gived ecocorenomic participation (share)).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото центитално икокореномическо участие са (1)
творческо сустатитно центитално икокореномическо участие* (creative
sustatitic centital ecocorenomic participation (share)) [същото като творчески
центитален икокореномически сустатит* (creative centital ecocorenomic
sustatite)], (2) творческо субстатно центитално икокореномическо участие* (creative substatum centital ecocorenomic participation (share)) [същото като
творчески центитален икокореномически субстат* (creative centital
ecocorenomic substatum)], (3) творческо запасово центитално икокореномическо участие* (creative stock centital ecocorenomic participation (share)) [същото като творчески центитален икокореномически запас* (creative centital
ecocorenomic stock)], (4) творческо сустатантно центитално икокореномическо участие* (creative sustatantal centital ecocorenomic participation
(share)) [същото като творчески центитален икокореномически сустатант* (creative centital ecocorenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икокореномическо участие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото центитално икокореномическо участие и тяхното място
сред разновидностите на центиталното икокореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ЦТИКРУ – центитално икокореномическо участие)

Центитално
икокореномическо участие
(ЦТИКРУ)
(центитален
икокореномически субстантит)

Сустатитно
ЦТИКРУ

Субстатно
ЦТИКРУ

Запасово
ЦТИКРУ

Сустатантно
ЦТИКРУ

(центитален
икокореномически
сустатит;

(центитален
икокореномически субстат;

(центитален
икокореномически
запас;

(центитален
икокореномически сустатант;

сустатитен
икокореномически центит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
центит)
центит)

сустатантен
икокореномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИКРУ]

[вътрешно същество на
ЦТИКРУ]

[външно същество на
ЦТИКРУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИКРУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИКРУ
(сътворителен
центитален
икокореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ЦТИКРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИКРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИКРУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ЦТИКРУ

(сътворителен
центитален
икокореномически сустатит;

(сътворителен
центитален
икокореномически субстат;

(сътворителен
центитален
икокореномически запас;

(сътворителен
центитален
икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически центит)

сътворителен
субстатен икокореномически
центит)

сътворителен
запасов икокореномически
центит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИКРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИКРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа пригодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа пригодност}

{запасова
центитална
икокореномическа пригодност}

{сустатантна центитална икокореномическа пригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа
кореномически
субстанция)
сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИКРУ
(работен центитален икокореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИКРУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИКРУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИКРУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИКРУ

(работен центитален икокореномически сустатит;

(работен центитален икокореномически субстат;

(работен центитален икокореномически
запас;

(работен центитал-ен икокореномически
сустатант;

работен сустатитен икокореномически
центит)

работен субстатен икокореномически центит)

работен запасов икокореномически центит)

работен сустатантен икокореномически
центит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ЦТИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИКРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ЦТИКРУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
центи-тална
икокореномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИКРУ
(творчески
центитален
икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ЦТИКРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ЦТИКРУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ЦТИКРУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ЦТИКРУ

(творчески
центитален
икокореномически сустатит;

(творчески центитален икокореномически
субстат;

(творчески
центитален
икокореномически запас;

(творчески
центитален
икокореномически сустатант;

творчески сустатитен икокореномически центит)

творчески субстатен икокореномически центит)

творчески запасов икокореномически центит)

творчески сустатантен икокореномически центит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИКРУ]

[творческо
[творческо вънвъншно
състояшно състоя-ние
ние на общото
на външното
същество на
същество на
ЦТИКРУ]
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИКРУ
(изпълнителен
центитален
икокореномически субстантит)
[външно състояние на
ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа задоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ЦТИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИКРУ

(изпълнителен
центитален
икокореномически сустатит;

(изпълнителен
центитален
икокореномически субстат;

(изпълнителен
центитален
икокореномически запас;

(изпълнителен
центитален
икокореномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически центит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
центит)

изпълнителен
запасов икокореномически
центит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически центит)

[външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа задоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа задоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа задоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИКРУ
(съзидателен
центитален
икокореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ЦТИКРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ЦТИКРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ЦТИКРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИКРУ

(съзидателен
центитален
икокореномически сустатит;

(съзидателен
центитален
икокореномически субстат;

(съзидателен
центитален
икокореномически запас;

(съзидателен
центитален
икокореномически сустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически центит)

съзидателен
субстатен икокореномически
центит)

съзидателен
запасов икокореномически
центит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически трансцентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ЦТИКРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИКРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ЦТИКРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа изгодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа изгодност}

{запасова
центитална
икокореномическа изгодност}

{сустатантна центитална икокореномическа изгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИКРУ
(унисъзидателен центитален икокореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
рява-що) запа- ряващо) сустатитно
ЦТИКРУ
сово ЦТИКРУ
тантно
ЦТИКРУ
ЦТИКРУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен центитален
ен центитален
ен центитален
ен центитален
икокореномиикокореномиикокореномиикокореномически субстат;
чески запас;
чески сустачески сустатит;
тант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
реномически
икокореномиикокореномицентит)
центит)
чески центит)
чески центит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИКРУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа удовлетвореност}

{субстатна
центитална
икокореномическа удовлетвореност}

{запасова
{сустатантна
центитална
центитална
икокореномиикокореномическа удовлет- ческа удовлетвореност}
вореност}

(вид специфит
на икокореномически
сустит)

(вид специфит
на икокореномическа субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИКРУ]

(вид специфит
на икокореномически сустант)

ТВОРЧЕСКО ЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ*
(creative centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески икореномически обтицентит, творческа центитална икореномическа заделеност, (*) – творчески центитален
икореномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на творчески икореномически субект [на субстантивностен творчески икореномически субект* (substantivitical creative
ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за
творческо трансцентитално икореномическо обтиучастие и творческо ин136
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до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитално икореномическо обтиучастие (той е или едното, или другото, но
не и двете заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за творческа
центитална икономическа обтизначимост (същото като творчески икономически обтицентит и като творчески центитален икономически интерес) и
творчески центитален икотехномически обтипринос (същото като творчески
икотехномически обтитранцентит и като творческа центитална икотехномическа задаеност); една от разновидностите на центиталното икореномическо обтиучастие (вж.), една от формите на съзидателното центитално
икореномическо обтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното
центитално икореномическо обтиучастие и един от конкретните изрази на
икореномическото творчество* (ecorenomic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческото
центитално икореномическо обтиучастие е творчески икореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна творческа оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна творческа оценка, т.е. е обективно-субстантивностна творческа икореномическа оценка* (objectively-substantivitical creative ecorenomic
appraisement). Творческото центитално икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на творческата центитална обтиикореномическа
енергия* (creative centital obtiecorenomic energy) (вж. обтиикореномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената творческа центитална
обтиикореномическа активност* (creative centital obtiecorenomic activity)
(вж. обтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена творческа центитална обтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа центитална обтиикореномическа потенциалност*
(creative centital obtiecorenomic potentiality) (вж. обтиикореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на творческото икореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЧ центитална
икономическа
значимост;
ТЧ икономически
центит
(ТЧ центитално
икономическо
участие;
ТЧ центитална
икономическа значимост)

СЗ центитален
икотехномически
принос;
ТЧ икотехномически центит
(ТЧ центитално
икотехномическо
участие;
ТЧ центитален
икотехномически
принос)

ТЧ центитално
икореномическо
участие;
ТЧ икореномически центит
(ТЧ центитално
икореномическо
участие)

ТЧ центитална
икономическа
субтизначимост;
ТЧ икономически
субтицентит
(ТЧ икономически
диспотант)

ТЧ центитален
икотехномически
субтипринос;
ТЧ икотехномически субтицентит
(ТЧ икотехномически диспотант)

ТЧ центитално
икореномическо
субтиучастие;
ТЧ икореномически субтицентит
(ТЧ икореномически диспотант)

ТЧ центитална
икономическа
обтизначимост;
ТЧ икономически
обтицентит
(ТЧ центитална
икономическа заделеност;
ТЧ центитален
икономически интерес)

ТЧ центитален
икотехномически
обтипринос;
ТЧ икотехномически обтицентит
(ТЧ центитална
икотехномическа
заделеност;
ТЧ центитална
икотехномическа
зададеност)

ТЧ центитално
икореномическо
обтиучастие;
ТЧ икореномически обтицентит
(ТЧ центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Творческо центитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности и
неговото място сред разновидностите на творческото центитално икореномическо
участие (ТЧ – творчески; 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 творческото центитално икореномическо обтиучастие са (1)
творческата центитална икономическа обтизначимост (икономически обтицентит) и (2) творческият центитален икотехномически обтипринос
(икотехномически обтицентит).
Творческата центитална икономическа обтизначимост и творческият центитален икотехномически обтипринос като разновидности на творческото центитално икореномическо обтиучастие (то е или творческа центитална икономическа обтизначимост, или творчески центитален икотехномически обтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват творчески центитален дялов икореномически обтидиспозат (creative
centital partitionary ecorenomic obtidisposate) (вид икореномически диспозат), а
самото творческо центитално икореномическо обтиучастие е творчески центитален дялов икореномически обтидиспозант (creative centital partitionary
ecorenomic obtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на творческия центитален дялов икореномически обтидиспозант
cobpardis (на творческото икореномическо обтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на творческата центитална икономическа обтизначимост
cobpardis и творческия центитален икотехномически обтипринос cobpardis
се намират във взаимозависимост помежду си. В гранцтите на творческия центитален дялов икореномически обтидиспозат творческата центитална икономическа обтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е
творческа центитална икономическа оценка* (creative centital economic
estimatе) на творческия центитален икотехномически обтипринос (изпълняващ
ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
cobpardis = Ecobpardis (cobpardis)
(вж. икономическа оценка), където Ecobpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), cobpardis =
ciobpardis е общата творческа центитална икономическа оценка на творческия центитален икотехномически обтипринос (total creative centital
economic estimatе of the creative centital ecotechnomic obticontribution),
acobpardis =

cobpardis
cobpardis
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е средната творческа центитална икономическа оценка на творческия
центитален икотехномически обтипринос (average creative centital economic estimatе of the creative centital ecotechnomic obticontribution) и
mcobpardis =

dcobpardis
d cobpardis

е пределната творческа центитална икономическа оценка на творческия
центитален икотехномически обтипринос (marginal creative centital economic estimatе of the creative centital ecotechnomic obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото центитално икореномическо обтиучастие са: творческо възпроизводствено центитално икореномическо обтиучастие*
(creative reproductional centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо производствено центитално икореномическо обтиучастие* (creative
production centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо разменно
центитално икореномическо обтиучастие* (creative exchange centital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо разпределително центитално икореномическо обтиучастие* (creative distributional centital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо потребително центитално икореномическо обтиучастие* (creative consumption centital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), творческо стопанствено центитално икореномическо обтиучастие* (creative protoeconomizing centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо следпроизводствено центитално икореномическо обтиучастие* (creative post-production centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо предипотребително центитално икореномическо обтиучастие* (creative before-consumption centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо посредническо центитално икореномическо
обтиучастие* (creative intermediationary centital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), творческо бизнес центитално икореномическо обтиучастие*
(creative business centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо
алокативно центитално икореномическо обтиучастие* (creative allocative
centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално
творческо центитално икореномическо обтиучастие* (individual creative
centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено творческо центитално икореномическо обтиучастие* (firm creative centital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), обществено творческо центитално икореноми140
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческо обтиучастие* (social creative centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо центитално усвоявано икореномическо обтиучастие* (creative centital assimilated ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и
творческо центитално създавано икореномическо обтиучастие* (creative
centital gived ecorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото центитално икореномическо обтиучастие са (1)
творческо сустатитно центитално икореномическо обтиучастие*
(creative sustatitic centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като
творчески центитален икореномически обтисустатит* (creative centital
ecorenomic obtisustatite)], (2) творческо субстатно центитално икореномическо обтиучастие* (creative substatum centital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като творчески центитален икореномически обтисубстат* (creative centital ecorenomic obtisubstatum)], (3) творческо запасово
центитално икореномическо обтиучастие* (creative stock centital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески центитален
икореномически обтизапас* (creative centital ecorenomic obtistock)], (4) творческо сустатантно центитално икореномическо обтиучастие* (creative
sustatantal centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески центитален икореномически обтисустатант* (creative centital
ecorenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталното икореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото центитално икореномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИРОУ – центитално икореномическо обтиучастие)

Центитално
икореномическо обтиучастие
(ЦТИРОУ)
(центитален
икореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИРОУ

Субстатно
ЦТИРОУ

Запасово
ЦТИРОУ

Сустатантно
ЦТИРОУ

(центитален
икореномически обтисустатит;

(центитален
икореномически обтисубстат;

(центитален
икореномически обтизапас;

(центитален
икореномически обтисустатант;

сустатитен
икореномически обтицентит)

субстатен икореномически
обтицентит)

запасов икореномически обтицентит)

сустатитен
икореномически обтицентит)

[вътрешно същество на
ЦТИРОУ]

[външно същество на
ЦТИРОУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИРОУ]

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)

[цялостно същество на
ЦТИРОУ]
(вид икореномически сустит)
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИРОУ
(работен центитален икореноми-чески обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИРОУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИРОУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИРОУ

(работен центитален икореномически обтисустатит;

(работен центитален икореномически обтисубстат;

(работен центитален икореномически обтизапас;

(работен центитален икореномически обтисустатант;

работен сустатитен икореномически
обтицентит)

работен субстатен икореномически обтиинцентит)

работен запасов
икореномически обтицентит)

работен сустатантен икореномически обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИРОУ
(творчески
центитален
икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ЦТИРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно ЦТИРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ЦТИРОУ

(творчески центитален икорено-мически обтисустатит;

(творчески центитален икорено-мически обтисубстат;

(творчески центитален икореномически обтизапас;

(творчески центитален икорено-мически обтисустатант;

творчески сустатитен икореномически обтицентит)

творчески субстатен икореномически обтицентит)

творчески запасов икореномически обтицентит)

творчески сустатантен икореномически обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИРОУ
(изпълнителен
центитален
икореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа
обтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ЦТИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИРОУ

(изпълнителен
центитален
икореномически обтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икореномически обтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икореномически обтизапас;

(изпълнителен
центитален
икореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
обтицентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
обтицентит)

изпълнителен
запасов икореномически обтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически обтицентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа обтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 обтиизгодност}

{запасова центитална икореномическа
обтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ЦТИРОУ
ЦТИРОУ
ЦТИРОУ
ЦТИРОУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИРОУ
(унисъзидателен центитален икореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен центитален
икореномически обтисустатит;

(унисъзидателен центитален
икореномически обтисубстат;

(унисъзидателен центитал-ен
икореномически запас;

(унисъзидателен центитален
икореномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
обтицентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
обтицентит)

унисъзидателен
запасов икореномически обтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически обтицентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИРОУ]

[цялостно със[цялостно състояние на въттояние на вънрешното същес- шното същество
тво на
на ЦТИРОУ]
ЦТИРОУ]
{запасова цен{субстатна
титална икоценти-тална
реномическа
икореномичесобтиудовлека обтиудовлетвореност}
твореност}

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа обтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

{сустатантна
центитална
икореномическа обтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустант)

ТВОРЧЕСКО ЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ*
(creative centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената
икономическа ингредиентност), творчески икореномически субтицентит,
творчески икореномически диспотант, (*) – творчески центитален икореномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на творчески икореномически субект [на субстантивностен
творчески икореномически субект* (substantivitical creative ecorenomic
subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за творческо
трансцентитално икореномическо субтиучастие и творческо инцентитално
икореномическо субтиучастие (той е или едното, или другото, но не и двете
заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за творческа центитална
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа субтизначимост (същото като творчески икономически субтицентит и като творчески икономически диспотант) и творчески центитален
икотехномически субтипринос (същото като творчески икотехномически
субтитранцентит и като творчески икотехномически диспотант); една от
разновидностите на центиталното икореномическо субтиучастие (вж.), една
от формите на съзидателното центитално икореномическо субтиучастие,
една от разновидностите на изпълнителното центитално икореномическо
субтиучастие и един от конкретните изрази на икореномическото творчество* (ecorenomic creation), последното като състояние на информационно
функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческото центитално икореномическо
субтиучастие е творчески икореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна творческа оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна творческа
оценка, т.е. е субективно-субстантивностна творческа икореномическа
оценка* (subjectively-substantivitical creative ecorenomic appraisement). Творческото центитално икореномическо субтиучастие е форма на съществуване на
творческата центитална субтиикореномическа енергия* (creative centital
subtiecorenomic energy) (вж. субтиикореномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената творческа центитална субтиикореномическа
активност* (creative centital subtiecorenomic activity) (вж. субтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена творческа центитална субтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа центитална субтиикореномическа потенциалност* (creative centital
subtiecorenomic potentiality) (вж. субтиикореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на творческото икореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЧ центитална
икономическа
значимост;
ТЧ икономически
центит
(ТЧ центитално
икономическо
участие;
ТЧ центитална
икономическа значимост)

ТЧ центитален
икотехномически
принос;
ТЧ икотехномически центит
(ТЧ центитално
икотехномическо
участие;
ТЧ центитален
икотехномически
принос)

ТЧ центитално
икореномическо
участие;
ТЧ икореномически центит
(ТЧ центитално
икореномическо
участие)

ТЧ центитална
икономическа
субтизначимост;
ТЧ икономически
субтицентит
(ТЧ икономически
диспотант)

ТЧ центитален
икотехномически
субтипринос;
ТЧ икотехномически субтицентит
(ТЧ икотехномически диспотант)

ТЧ центитално
икореномическо
субтиучастие;
ТЧ икореномически субтицентит
(ТЧ икореномически диспотант)

ТЧ центитална
икономическа
обтизначимост;
ТЧ икономически
обтицентит
(ТЧ центитална
икономическа заделеност;
ТЧ центитален
икономически интерес)

ТЧ центитален
икотехномически
обтипринос;
ТЧ икотехномически обтицентит
(ТЧ центитална
икотехномическа
заделеност;
ТЧ центитална
икотехномическа
зададеност)

ТЧ центитално
икореномическо
обтиучастие;
ТЧ икореномически обтицентит
(ТЧ центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Творческо центитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности
неговото място сред разновидностите на творческото центитално икореномическо
участие (ТЧ – творчески; 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 творческото центитално икореномическо субтиучастие са (1)
творческа центитална икономическа субтизначимост (творчески икономически субтицентит) и (2) творчески центитален икотехномически субтипринос (творчески икотехномически субтицентит).
Творческата центитална икономическа субтизначимост и творческият
центитален икотехномически субтипринос като разновидности на творческото
центиталното икореномическо субтиучастие (то е или творческа центитална
икономическа субтизначимост, или творчески центитален икотехномически
субтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка
образуват творчески центитален дялов икореномически субтидиспозат
(creative centital partitionary ecorenomic subtidisposate) (вид икореномически
диспозат), а самото творческо центитално икореномическо субтиучастие е
творчески центитален дялов икореномически субтидиспозант (creative
centital partitionary ecorenomic subtidisposant) (вид икореномически диспозант).
Специфично за определеността на творческия центиталния дялов икореномически субтидиспозант csubpardis (на творческото икореномическо субтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на творческата центитална икономическа субтизначимост csubpardis и творческия центитален икотехномически субтипринос icsubpardis се намират във взаимозависимост помежду
си. В гранцтите на творческия центитален дялов икореномически субтидиспозат творческата центитална икономическа субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е творческа центитална икономическа оценка* (creative centital economic estimatе) на творческия центитален икотехномически субтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се
представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/
economic function)
csubpardis = Ecsubpardis (icsubpardis)
(вж. икономическа оценка), където Ecsubpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), csubpardis
= tcsubpardis е общата творческа центитална икономическа оценка на
творческия центитален икотехномически субтипринос (total creative
centital economic estimatе of the creative centital ecotechnomic subticontribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------csubpardis
acsubpardis =
csubpardis
е средната творческа центитална икономическа оценка на творческия
центитален икотехномически субтипринос (average creative centital economic estimatе of the creative centital ecotechnomic subticontribution) и
mcsubpardis =

dcsubpardis
d csubpardis

е пределната творческа центитална икономическа оценка на творческия
центитален икотехномически субтипринос (marginal creative centital economic estimatе of the creative centital ecotechnomic subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото центитално икореномическо субтиучастие са: творческо възпроизводствено центитално икореномическо субтиучастие*
(creative reproductional centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо производствено центитално икореномическо субтиучастие*
(creative production centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо
разменно центитално икореномическо субтиучастие* (creative exchange
centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо разпределително
центитално икореномическо субтиучастие* (creative distributional centital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо потребително центитално икореномическо субтиучастие* (creative consumption centital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо стопанствено центитално икореномическо субтиучастие* (creative protoeconomizing centital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо следпроизводствено
центитално икореномическо субтиучастие* (creative post-production centital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо предипотребително
центитално икореномическо субтиучастие* (creative before-consumption
centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо посредническо
центитално икореномическо субтиучастие* (creative intermediationary
centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо бизнес центитално икореномическо субтиучастие* (creative business centital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), творческо алокативно центитално икореномическо субтиучастие* (creative allocative centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа
обхватност се разграничават индивидуално творческо центитално икоре152
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическо субтиучастие* (individual creative centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено творческо центитално икореномическо субтиучастие* (firm creative centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
обществено творческо центитално икореномическо субтиучастие* (social
creative centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо центитално усвоявано икореномическо субтиучастие* (creative centital assimilated ecorenomic subtiparticipation (subtishare))
и творческо центитално създавано икореномическо субтиучастие* (creative centital gived ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото центитално икореномическо субтиучастие са (1)
творческо сустатитно центитално икореномическо субтиучастие* (creative sustatitic centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като
творчески центитален икореномически субтисустатит* (creative centital
ecorenomic subtisustatite)], (2) творческо субстатно центитално икореномическо субтиучастие* (creative substatum centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески центитален икореномически субтисубстат* (creative centital ecorenomic subtisubstatum)], (3) творческо запасово центитално икореномическо субтиучастие* (creative stock centital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески центитален
икореномически субтизапас* (creative centital ecorenomic subtistock)], (4)
творческо сустатантно центитално икореномическо субтиучастие*
(creative sustatantal centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото
като творчески центитален икореномически субтисустатант* (creative
centital ecorenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на центиталното икореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото центитално икореномическо субтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икореномическо субтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИРСУ – центитално икореномическо субтиучастие)

Центитално
икореномическо субтиучастие (ЦТИРСУ)
(центитален
икореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИРСУ

Субстатно
ЦТИРСУ

Запасово
ЦТИРСУ

Сустатантно
ЦТИРСУ

(центитален
икореномически субтисустатит;

(центитален
икореномически субтисубстат;

(центитален
икореномически субтизапас;

(центитален
икореномически субтисустатант;

сустатитен
икореномически субтицентит)

субстатен икореномически
субтицентит)

запасов икореномически
субтицентит)

сустатитен
икореномически субтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИРСУ]

[вътрешно същество на
ЦТИРСУ]

[външно същество на
ЦТИРСУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИРСУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИРСУ
(сътворителен
центитален
икореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа
субтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ЦТИРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ЦТИРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИРСУ

(сътворителен
центитален
икореномически субтисустатит;

(сътворителен
центитален
икореномически субтисубстат;

(сътворителен
центитален
икореномически субтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
запасов икореномически субтицентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически субтицентит)

сътворителен
сустатитен икореномически
субтицентит)

сътворителен
субстатен икореномически
субтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа субтипригодност}

{субстатна
центитална
икореномическа субтипригодност}

{запасова центитална икореномическа
субтипригодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИРСУ
(работен центитален икореноми-чески
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИРСУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИРСУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИРСУ

(работен центитален икореномически субтисустатит;

(работен центитален икореномически субтисубстат;

(работен центитален икореномически субтизапас;

(работен центитален икореномически субтисустатант;

работен сустатитен икореномически субтицентит)

работен субстатен икореномически субтицентит)

работен запасов
икореномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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Творческо
(ползваемо)
ЦТИРСУ
(творчески
центитален
икореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа
ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ЦТИРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ЦТИРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ЦТИРСУ

(творчески центитален икореномически субтисустатит;

(творчески центитален икореномически субтисубстат;

(творчески центитален икореномически субтизапас;

(творчески центитален икорено-мически
субтисустатант;

творчески сустатитен икореномически субтицентит)

творчески субстатен икореномически субтицентит)

творчески запасов икореномически субтицентит)

творчески сустатантен икореномически субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИРСУ
(изпълнителен
центитален
икореномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа
субтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ЦТИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИРСУ

(изпълнителен
центитален
икореномически субтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икореномически субтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икореномически субтизапас;

(изпълнителен
центитален
икореномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
субтицентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
субтицентит)

изпълнителен
запасов икореномически субтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа субтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 субтиизгодност}

{запасова центитална икореномическа
субтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ЦТИРСУ
ЦТИРСУ
ЦТИРСУ
ЦТИРСУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИРСУ
(унисъзидателен центитален икореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен центитален
икореномически субтисустатит;

(унисъзидателен центитален
икореномически субтисубстат;

(унисъзидателен центитален
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 вънтояние 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)

ТВОРЧЕСКО ЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(creative centital ecorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески икореномически центит, (*) – творчески
центитален икореномически ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на творчески икореномически субект [на субстантивностен
творчески икореномически субект* (substantivitical creative ecorenomic
subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за творческо
трансцентитално икореномическо участие и творческо инцентитално икореномическо участие (той е или едното, или другото, но не и двете заедно в
тяхното цялостно единство); общо понятие за творческа центитална икономическа значимост (същото като творчески икономически центит) и твор160
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески центитален икотехномически принос (същото като творчески икотехномически центит), както и общо понятие за творческо центитално икореномическо субтиучастие (същото като творчески икореномически субтицентит
и като творчески икореномически диспотант) и творческо центитално икореномическо обтиучастие (същото като творчески икореномически обтицентит и като творческа центитална икореномическа заделеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на центиталното икореномическо участие
(вж.), една от формите на съзидателното центитално икореномическо участие, една от разновидностите на изпълнителното центитално икореномическо участие и един от конкретните изрази на икореномическото творчество*
(ecorenomic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческото центитално икореномическо участие
е форма на съществуване на творческата центитална икореномическа
енергия (creative centital ecorenomic energy) (вж. икореномическа дейност) и
отношение на признаване на приложената творческа центитална икореномическа активност* (creative centital ecorenomic activity) (вж. икореномическа активност). То е кинестично опредметена творческа центитална икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа центитална икореномическа потенциалност* (creative centital ecorenomic
potentiality) (вж. икореномическа потенциалност). Според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на творческото икореномическо участие (вж. фиг. 1).

161

1015

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЧ центитална
икономическа
значимост;
ТЧ икономически
центит
(ТЧ центитално
икономическо
участие;
ТЧ центитална
икономическа
значимост)

ТЧ центитален
икотехномически
принос;
ТЧ икотехномически центит
(ТЧ центитално
икотехномическо
участие;
ТЧ центитален
икотехномически
принос)

ТЧ центитално
икореномическо
участие;
ТЧ икореномически центит
(ТЧ центитално
икореномическо
участие)

ТЧ центитална
икономическа
субтизначимост;
ТЧ икономически
субтицентит
(ТЧ икономически
диспотант)

ТЧ центитален
икотехномически
субтипринос;
ТЧ икотехномически субтицентит
(ТЧ икотехномически диспотант)

ТЧ центитално
икореномическо
субтиучастие;
ТЧ икореномически субтицентит
(ТЧ икореномически диспотант)

ТЧ центитална
икономическа
обтизначимост;
ТЧ икономически
обтицентит
(ТЧ центитална
икономическа заделеност;
ТЧ центитален
икономически интерес)

ТЧ центитален
икотехномически
обтипринос;
ТЧ икотехномически обтицентит
(ТЧ центитална
икотехномическа
заделеност;
ТЧ центитална
икотехномическа
зададеност)

ТЧ центитално
икореномическо
обтиучастие;
ТЧ икореномически обтицентит
(ТЧ центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Творческо центитално икореномическо участие и неговите разновидности
(ТЧ – творчески; 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 творческото центитално икореномическо участие са (1) творческа
центитална икономическа значимост (творчески икономически центит) и (2)
творчески центитален икотехномически принос (творчески икотехномически
центит), а според общностния икореномически статут негови разновидности са (1) творческо центитално икореномическо субтиучастие (творчески
икореномически субтицентит) и (2) творческо центитално икореномическо
обтиучастие (творчески икореномически обтицентит).
Творческата центитална икономическа значимост и творческият центитален икотехномически принос като разновидности на творческото центитално
икореномическо участие (то е или творческа центитална икономическа значимост, или творчески центитален икотехномически принос, но не и двата заедно
в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват творчески центитален дялов икореномически диспозат (creative centital partitionary ecorenomic
disposate) (вид икореномически диспозат), а самото творческо центитално
икореномическо участие е творчески центитален дялов икореномически
диспозант (creative centital partitionary ecorenomic disposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на творческия центитален
дялов икореномически диспозант cpardis (на икореномическото участие) е, че
двете му разновидности в лицето на творческата центитална икономическа
значимост cpardis и творческия центитален икотехномически принос cpardis
се намират във взаимозависимост помежду си. В гранцтите на творческия центиталения дялов икореномически диспозат творческата центитална икономическа значимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е творческа центитална икономическа оценка* (creative centital economic estimatе) на
творческия центитални икотехномически принос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
cpardis = Ecpardis (cpardis)
(вж. икономическа оценка), където Ecpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), cpardis =
tcpardis е общата творческа центитална икономическа оценка на творческия центитален икотехномически принос (total creative centital economic
estimatе of the creative centital ecotechnomic contribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------cpardis
acpardis =
cpardis
е средната творческа центитална икономическа оценка на творческия
центитален икотехномически принос (average creative centital economic
estimatе of the creative centital ecotechnomic contribution) и
mcpardis =

dcpardis
d cpardis

е пределната творческа центитална икономическа оценка на творческия
центитален икотехномически принос (marginal creative centital economic
estimatе of the creative centital ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото центитално икореномическо участие са: творческо
възпроизводствено центитално икореномическо участие* (creative reproductional centital ecorenomic participation (share)), творческо производствено
центитално икореномическо участие* (creative production centital
ecorenomic participation (share)), творческо разменно центитално икореномическо участие* (creative exchange centital ecorenomic participation (share)),
творческо разпределително центитално икореномическо участие* (creative distributional centital ecorenomic participation (share)), творческо потребително центитално икореномическо участие* (creative consumption centital
ecorenomic participation (share)), творческо стопанствено центитално икореномическо участие* (creative protoeconomizing centital ecorenomic participation (share)), творческо следпроизводствено центитално икореномическо
участие* (creative post-production centital ecorenomic participation (share)),
творческо предипотребително центитално икореномическо участие*
(creative before-consumption centital ecorenomic participation (share)), творческо
посредническо центитално икореномическо участие* (creative intermediationary centital ecorenomic participation (share)), творческо бизнес центитално
икореномическо участие* (creative business centital ecorenomic participation
(share)), творческо алокативно центитално икореномическо участие*
(creative allocative centital ecorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално творческо центитално икореномическо участие* (individual
creative centital ecorenomic participation (share)), фирмено творческо центитално икореномическо участие* (firm creative centital ecorenomic participation
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(share)), обществено творческо центитално икореномическо участие*
(social creative centital ecorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо центитално усвоявано икореномическо участие* (creative centital assimilated ecorenomic participation (share)) и творческо
центитално създавано икореномическо участие* (creative centital gived
ecorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото центитално икореномическо участие са (1) творческо сустатитно центитално икореномическо участие* (creative sustatitic
centital ecorenomic participation (share)) [същото като творчески центитален
икореномически сустатит* (creative centital ecorenomic sustatite)], (2) творческо субстатно центитално икореномическо участие* (creative substatum
centital ecorenomic participation (share)) [същото като творчески центитален
икореномически субстат* (creative centital ecorenomic substatum)], (3) творческо запасово центитално икореномическо участие* (creative stock centital
ecorenomic participation (share)) [същото като творчески центитален икореномически запас* (creative centital ecorenomic stock)], (4) творческо сустатантно центитално икореномическо участие* (creative sustatantal centital
ecorenomic participation (share)) [същото като творчески центитален икореномически сустатант* (creative centital ecorenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталното икореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото центитално икореномическо участие и тяхното място
сред разновидностите на центиталното икореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ЦТИРУ – центитално икореномическо участие)

Центитално
икореномическо участие
(ЦТИРУ)
(центитален
икореномически субстантит)

Сустатитно
ЦТИРУ

Субстатно
ЦТИРУ

Запасово
ЦТИРУ

Сустатантно
ЦТИРУ

(центитален
икореномически сустатит;

(центитален
икореномически субстат;

(центитален
икореномически запас;

(центитален
икореномически сустатант;

сустатитен
икореномически центит)

субстатен икореномически
центит)

запасов икореномически
центит)

сустатитен
икореномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИРУ]

[вътрешно същество на
ЦТИРУ]

[външно същество на
ЦТИРУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИРУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИРУ
(сътворителен
центитален
икореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние
на ЦТИРУ]
{центитална
икореномическа пригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ЦТИРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ЦТИРУ

Сътворително
(пригодно) запасово ЦТИРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИРУ

(сътворителен
центитален икореномически
сустатит;

(сътворителен
центитален икореномически
субстат;

(сътворителен
центитален
икореномически запас;

(сътворителен
центитален
икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
центит)

сътворителен
субстатен икореномически
центит)

сътворителен
запасов икореномически центит)

сътворителен
сустатантен
икореномически центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИРУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИРУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа пригодност}

{субстатна
центитална
икореномическа пригодност}

{запасова центитална икореномическа
пригодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа пригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИРУ
(работен центитален икореноми-чески
субстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИРУ]
{центитална
икореномическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИРУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИРУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИРУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИРУ

(работен центитален икореномически сустатит;

(работен центитален икореномически субстат;

(работен центитален икореномически запас;

(работен центитален икореномически сустатант;

работен сустатитен икореномически центит)

работен субстатен икореномически центит)

работен запасов
икореномически центит)

работен сустатантен икореномически центит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИРУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа сметна задоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа сметна задоволеност}

{запасова центитална икореномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИРУ
(творчески
центитален
икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИРУ]
{центитална
икореномическа ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ЦТИРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ЦТИРУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ЦТИРУ

(творчески центитален икореномически сустатит;

(творчески центитален икореномически субстат;

(творчески центитален икорено-мически запас;

(творчески центитален икореномически сустатант;

творчески сустатитен икореномически центит)

творчески субстатен икореномически центит)

творчески запасов икореномически центит)

творчески сустатантен икореномически центит)

[творческо външно състояние
на цялостното
същество на
ЦТИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИРУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

{запасова центитална икореномическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) ЦТИРУ
(изпълнителен
центитален
икореномически субстантит)
[външно състояние на
ЦТИРУ]
{центитална
икореномическа задоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ЦТИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИРУ

(изпълнителен
центитален икореномически
сустатит;

(изпълнителен
центитален икореномически
субстат;

(изпълнителен
центитален
икореномически запас;

(изпълнителен
центитален
икореномически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
центит)

изпълнителен
субстатен икореномически
центит)

изпълнителен
запасов икореномически центит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически
центит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИРУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИРУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа задоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа задоволеност}

{запасова центитална 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 изгодност}

{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)

ТВОРЧЕСКО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (creative centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески икоуниреномически обтицентит, творческа центитална икоуниреномическа заделеност, (*) – творчески центитален икоуниреномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на творчески икоуниреномически субект [на субстантивностен творчески икоуниреномически субект*
(substantivitical creative ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; общо понятие за творческо трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие и творческо инцентитално икоуниреномическо обтиучастие (той е или едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); творческа центитална икономическа обтизначимост (същото
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до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------като творчески икономически обтицентит и като творчески центитален икономически интерес) и творчески центитален икотехномически обтипринос
(същото като творчески икотехномически обтитранцентит и като творческа
центитална икотехномическа задаеност), взети заедно в тяхното цялостно
единство; една от разновидностите на центиталното икоуниреномическо обтиучастие (вж.), една от формите на съзидателното центитално икоуниреномическо обтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното центитално икоуниреномическо обтиучастие и един от конкретните изрази на икоуниреномическото творчество* (ecounirenomic creation), последното като
състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческото
центитално икоуниреномическо обтиучастие е творчески икоуниреномически
ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна
творческа оценка или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна творческа оценка, т.е. е обективносубстантивностна творческа икоуниреномическа оценка* (objectivelysubstantivitical creative ecounirenomic appraisement). Творческото центитално
икоуниреномическо обтиучастие е форма на съществуване на творческата
центитална обтиикоуниреномическа енергия* (creative centital obtiecounirenomic energy) (вж. обтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената творческа центитална обтиикоуниреномическа
активност* (creative centital obtiecounirenomic activity) (вж. обтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена творческа центитална обтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
творческа центитална обтиикоуниреномическа потенциалност* (creative
centital obtiecounirenomic potentiality) (вж. обтиикоуниреномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на творческото икоуниреномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЧ центитална
икономическа
значимост;
ТЧ икономически
центит
(ТЧ центитално
икономическо
участие;
ТЧ центитална
икономическа
значимост)

ТЧ центитален
икотехномически
принос;
ТЧ икотехномически центит
(ТЧ центитално
икотехномическо
участие;
ТЧ центитален
икотехномически
принос)

ТЧ центитално
икоуниреномическо участие;
ТЧ икоуниреномически центит
(ТЧ центитално
икоуниреномическо участие)

ТЧ центитална
икономическа
субтизначимост;
ТЧ икономически
субтицентит
(ТЧ икономически
диспотант)

ТЧ центитален
икотехномически
субтипринос;
ТЧ икотехномически субтицентит
(ТЧ икотехномически диспотант)

ТЧ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
ТЧ икоуниреномически субтицентит
(ТЧ икоуниреномически диспотант)

ТЧ центитална
икономическа
обтизначимост;
ТЧ икономически
обтицентит
(ТЧ центитална
икономическа заделеност;
ТЧ центитален
икономически интерес)

ТЧ центитален
икотехномически
обтипринос;
ТЧ икотехномически обтицентит
(ТЧ центитална
икотехномическа
заделеност;
ТЧ центитална
икотехномическа
зададеност)

ТЧ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоуниреномически обти-центит
(ТЧ центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Творческо центитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности (ТЧ – творчески; 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 ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото центитално икоуниреномическо обтиучастие са:
творческо възпроизводствено центитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative reproductional centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
творческо производствено центитално икоуниреномическо обтиучастие*
(creative production centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо разменно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative
exchange centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо разпределително центитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative distributional centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо потребително центитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative consumption
centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо стопанствено
центитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative protoeconomizing
centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо следпроизводствено центитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative postproduction centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо предипотребително центитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative
before-consumption centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо посредническо центитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative
intermediationary centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо
бизнес центитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative business
centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), творческо алокативно
центитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative allocative centital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално творческо центитално икоуниреномическо обтиучастие* (individual creative
centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено творческо центитално икоуниреномическо обтиучастие* (firm creative centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено творческо центитално
икоуниреномическо обтиучастие* (social creative centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо центитално усвоявано икоуниреномическо обтиучастие* (creative centital assimilated ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и творческо центитално създавано икоуниреномическо обтиучастие* (creative centital gived ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)).
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до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото центитално икоуниреномическо обтиучастие са (1)
творческо сустатитно центитално икоуниреномическо обтиучастие*
(creative sustatitic centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески центитален икоуниреномически обтисустатит* (creative
centital ecounirenomic obtisustatite)], (2) творческо субстатно центитално
икоуниреномическо обтиучастие* (creative substatum centital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески центитален икоуниреномически обтисубстат* (creative centital ecounirenomic obtisubstatum)], (3)
творческо запасово центитално икоуниреномическо обтиучастие*
(creative stock centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като
творчески центитален икоуниреномически обтизапас* (creative centital
ecounirenomic obtistock)], (4) творческо сустатантно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative sustatantal centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески центитален икоуниреномически обтисустатант* (creative centital ecounirenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото центитално икоуниреномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИУРОУ – центитално икоуниреномическо обтиучастие)

Центитално
икоуниреномическо обтиучастие
(ЦТИУРОУ)
(центитален
икоуниреномически обтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИУРОУ

Субстатно
ЦТИУРОУ

Запасово
ЦТИУРОУ

Сустатантно
ЦТИУРОУ

(центитален
икоуниреномически обтисустатит;

(центитален
икоуниреномически обтисубстат;

(центитален
икоуниреномически обтизапас;

(центитален
икоуниреномически обтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически обтицентит)

субстатен ико- запасов икоууниреномичес- ниреномически обтицентит) ки обтицентит)

сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИУРОУ]

[вътрешно същество на
ЦТИУРОУ]

[външно същество на
ЦТИУРОУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИУРОУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)
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до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сътворително
(пригодно) сустатитно
ЦТИУРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИУРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИУРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИУРОУ

(сътворителен
центитален
икоуниреномически обтисустатит;

(сътворителен
центитален
икоуниреномически обтисубстат;

(сътворителен
центитален
икоуниреномически обтизапас;

(сътворителен
центитален икореномически
обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически обтицентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
обтицентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
обтицентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИУРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИУРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИУРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
{субстатна
центитална
центитална
(вид икоунирено- икоуниреноми- икоуниреномимически специ- ческа обтипри- ческа обтиприфант)
годност}
годност}

{запасова центитална икоуниреномическа обтипригодност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа обтипригодност}

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)

Сътворително
(пригодно)
ЦТИУРОУ
(сътворителен
центитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИУРОУ
(творчески
центитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа ползваема
обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ЦТИУРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ЦТИУРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИУРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ЦТИУРОУ

(творчески центитален икоуниреномически
обтисустатит;

(творчески центитален икоуниреномически
обтисубстат;

(творчески центитален икоуниреномически
обтизапас;

(творчески центитален икоуниреномически
обтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
обтицентит)

творчески субстатен икоуниреномически
обтицентит)

творчески запасов икоуниреномически обтицентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
обтицентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
ЦТИУРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа ползваема
обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИУРОУ
(съзидателен
центитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа обтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ЦТИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ЦТИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ЦТИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИУРОУ

(съзидателен
центитален
икоуниреномически обтисустатит;

(съзидателен
центитален
икоуниреномически обтисубстат;

(съзидателен
центитален
икоуниреномически обтизапас;

(съзидателен
центитален икоуниреномически
обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически обтицентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
обтицентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
обтицентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ЦТИУРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа обтиизгодност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа обтиизгодност}

{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 ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИУРОУ
(унисъзидателен центитален икоуниреномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоЦТИУРОУ
ЦТИУРОУ
во ЦТИУРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ЦТИУРОУ

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически обтисустатит;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически обтисубстат;

(унисъзидателен центита-лен
икоуниреномически обтизапас;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически обтицентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
обтицентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
обтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРОУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ЦТИУРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{запасова центитална икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа
субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

ТВОРЧЕСКО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (creative centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), творчески икоуниреномически субтицентит, творчески икоуниреномически диспотант, (*) – творчески
центитален икоуниреномически ингредиент, който като субективна проекция
количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на творчески икоуниреномически субект [на субстантивностен творчески икоуниреномически субект*
(substantivitical creative ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; общо понятие за творческо трансцентитално икоуниреноми183
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческо субтиучастие и творческо инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (той е или едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); творческа центитална икономическа субтизначимост (същото
като творчески икономически субтицентит и като творчески икономически
диспотант) и творчески центитален икотехномически субтипринос (същото
като творчески икотехномически субтитранцентит и като творчески икотехномически диспотант), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от
разновидностите на центиталното икоуниреномическо субтиучастие (вж.),
една от формите на съзидателното центитално икоуниреномическо субтиучастие, една от разновидностите на изпълнителното центитално икоуниреномическо субтиучастие и един от конкретните изрази на икоуниреномическото творчество* (ecounirenomic creation), последното като състояние на информационно функциониране на възпроизводствената икономическа единица
(вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческото центитално икоуниреномическо субтиучастие е икоуниреномически ингредиент в качеството
му на субективно-изисквана субстантивностна творческа оценка или още
е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна творческа
оценка,
т.е.
е
субективно-субстантивностна
творческа
икоуниреномическа оценка* (subjectively-substantivitical creative ecounirenomic
appraisement). Творческото центитално икоуниреномическо субтиучастие е
форма на съществуване на творческата центитална субтиикоуниреномическа енергия* (creative centital subtiecounirenomic energy) (вж. субтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената творческа
центитална субтиикоуниреномическа активност* (creative centital subtiecounirenomic activity) (вж. субтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена творческа центитална субтиикоуниреномическа активност,
а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа центитална субтиикоуниреномическа потенциалност* (creative centital subtiecounirenomic potentiality) (вж. субтиикоуниреномическа потенциалност). Според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на творческото икоуниреномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЧ центитална
икономическа
значимост;
ТЧ икономически
центит
(ТЧ центитално
икономическо
участие;
ТЧ центитална
икономическа
значимост)

ТЧ центитален
икотехномически
принос;
ТЧ икотехномически центит
(ТЧ центитално
икотехномическо
участие;
ТЧ центитален
икотехномически
принос)

ТЧ центитално
икоуниреномическо участие;
ТЧ икоуниреномически центит
(ТЧ центитално
икоуниреномическо участие)

ТЧ центитална
икономическа
субтизначимост;
ТЧ икономически
субтицентит
(ТЧ икономически
диспотант)

ТЧ центитален
икотехномически
субтипринос;
ТЧ икотехномически субтицентит
(ТЧ икотехномически диспотант)

ТЧ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
ТЧ икоуниреномически субтицентит
(ТЧ икоуниреномически диспотант)

ТЧ центитална
икономическа
обтизначимост;
ТЧ икономически
обтицентит
(ТЧ центитална
икономическа заделеност;
ТЧ центитален
икономически интерес)

ТЧ центитален
икотехномически
обтипринос;
ТЧ икотехномически обтицентит
(ТЧ центитална
икотехномическа
заделеност;
ТЧ центитална
икотехномическа
зададеност)

ТЧ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоуниреномически обти-центит
(ТЧ центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Творческо центитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности
(ТЧ – творчески; 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 ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото центитално икоуниреномическо субтиучастие са:
творческо възпроизводствено центитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative reproductional centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо производствено центитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative production centital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), творческо разменно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative exchange centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)),
творческо разпределително центитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative distributional centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)),
творческо потребително центитално икоуниреномическо субтиучастие*
(creative consumption centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)),
творческо стопанствено центитално икоуниреномическо субтиучастие*
(creative protoeconomizing centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)),
творческо следпроизводствено центитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative post-production centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо предипотребително центитално икоуниреномическо
субтиучастие* (creative before-consumption centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо посредническо центитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative intermediationary centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо бизнес центитално икоуниреномическо
субтиучастие* (creative business centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), творческо алокативно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative allocative centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare))
и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се
разграничават индивидуално творческо центитално икоуниреномическо
субтиучастие* (individual creative centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено творческо центитално икоуниреномическо субтиучастие* (firm creative centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено творческо центитално икоуниреномическо субтиучастие* (social
creative centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо центитално усвоявано икоуниреномическо
субтиучастие* (creative centital assimilated ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) и творческо центитално създавано икоуниреномическо субтиучастие* (creative centital gived ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)).
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до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото центитално икоуниреномическо субтиучастие са
(1) творческо сустатитно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative sustatitic centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като творчески центитален икоуниреномически субтисустатит*
(creative centital ecounirenomic subtisustatite)], (2) творческо субстатно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative substatum centital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески центитален икоуниреномически субтисубстат* (creative centital ecounirenomic
subtisubstatum)], (3) творческо запасово центитално икоуниреномическо
субтиучастие* (creative stock centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески центитален икоуниреномически субтизапас* (creative centital ecounirenomic subtistock)], (4) творческо сустатантно
центитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative sustatantal centital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески центитален икоуниреномически субтисустатант* (creative centital ecounirenomic
subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
центиталното икоуниреномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото центитално икоуниреномическо субтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо субтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИУРСУ – центитално икоуниреномическо субтиучастие)

Центитално
икоуниреномическо субтиучастие
(ЦТИУРСУ)
(центитален
икоуниреномически субтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИУРСУ

Субстатно
ЦТИУРСУ

Запасово
ЦТИУРСУ

Сустатантно
ЦТИУРСУ

(центитален
икоуниреномически субтисустатит;

(центитален
икоуниреномически субтисубстат;

(центитален
икоуниреномически субтизапас;

(центитален
икоуниреномически субтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически субтицентит)

субстатен икоуниреномически субтицентит)

запасов икоуниреномически субтицентит)

сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИУРСУ]

[вътрешно същество на
ЦТИУРСУ]

[външно същество на
ЦТИУРСУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИУРСУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 субтиизгодност}

{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 ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИУРСУ
(унисъзидателен центитален икоуниреномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоЦТИУРСУ
ЦТИУРСУ
во ЦТИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ЦТИУРСУ

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически субтисустатит;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически субтисубстат;

(унисъзидателен центита-лен
икоуниреномически субтизапас;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически субтицентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
субтицентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
субтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРСУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРСУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ЦТИУРСУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{запасова центитална икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

ТВОРЧЕСКО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(creative centital ecounirenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), творчески икоуниреномически центит, (*) – творчески центитален икоуниреномически ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица
в качеството й на творчески икоуниреномически субект [на субстантивностен творчески икоуниреномически субект* (substantivitical creative
ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; общо понятие за творческо трансцентитално икоуниреномическо участие и творческо инцентитално икоуниреномическо участие (той е или едното, или другото,
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); творческа центитална
икономическа значимост (същото като творчески икономически центит) и
творчески центитален икотехномически принос (същото като творчески
икотехномически центит), взети заедно в тяхното цялостно единство, както и
общо понятие за творческо центитално икоуниреномическо субтиучастие
(същото като творчески икоуниреномически субтицентит и като творчески
икоуниреномически диспотант) и творческо центитално икоуниреномическо
обтиучастие (същото като творчески икоуниреномически обтицентит и като
творческа центитална икоуниреномическа заделеност) (вж. икоуниреномика);
една от разновидностите на центиталното икоуниреномическо участие (вж.),
една от формите на съзидателното центитално икоуниреномическо участие,
една от разновидностите на изпълнителното центитално икоуниреномическо
участие и един от конкретните изрази на икоуниреномическото творчество* (ecounirenomic creation), последното като състояние на информационно
функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Творческото центитално икоуниреномическо участие е форма на съществуване на творческата центитална икоуниреномическа енергия (creative centital ecounirenomic energy) (вж. икоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената творческа
центитална икоуниреномическа активност* (creative centital ecounirenomic
activity) (вж. икоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена
творческа центитална икоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена творческа центитална икоуниреномическа потенциалност* (creative centital ecounirenomic potentiality) (вж. икоуниреномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на творческото икоуниреномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЧ центитална
икономическа
значимост;
ТЧ икономически
центит
(ТЧ центитално
икономическо
участие;
ТЧ центитална
икономическа значимост)

ТЧ центитален
икотехномически
принос;
ТЧ икотехномически центит
(ТЧ центитално
икотехномическо
участие;
ТЧ центитален
икотехномически
принос)

ТЧ центитално
икоуниреномическо участие;
ТЧ икоуниреномически центит
(ТЧ центитално
икоуниреномическо участие)

ТЧ центитална
икономическа
субтизначимост;
ТЧ икономически
субтицентит
(ТЧ икономически
диспотант)

ТЧ центитален
икотехномически
субтипринос;
ТЧ икотехномически субтицентит
(ТЧ икотехномически диспотант)

ТЧ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
ТЧ икоуниреномически субтицентит
(ТЧ икоуниреномически диспотант)

ТЧ центитална
икономическа
обтизначимост;
ТЧ икономически
обтицентит
(ТЧ центитална
икономическа заделеност;
ТЧ центитален
икономически интерес)

ТЧ центитален
икотехномически
обтипринос;
ТЧ икотехномически обтицентит
(ТЧ центитална
икотехномическа
заделеност;
ТЧ центитална
икотехномическа
зададеност)

ТЧ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
ТЧ икоуниреномически обтицентит
(ТЧ центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Творческо центитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности
(ТЧ – творчески; 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 ТВОРЧЕСКО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на творческото центитално икоуниреномическо участие са (1) творческо центитално
икоуниреномическо субтиучастие (творчески икоуниреномически субтицентит) и (2) творческо центитално икоуниреномическо обтиучастие (творчески икоуниреномически обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на творческото центитално икоуниреномическо участие са: творческо възпроизводствено центитално икоуниреномическо участие* (creative reproductional centital ecounirenomic participation (share)), творческо производствено центитално икоуниреномическо участие* (creative production
centital ecounirenomic participation (share)), творческо разменно центитално
икоуниреномическо участие* (creative exchange centital ecounirenomic
participation (share)), творческо разпределително центитално икоуниреномическо участие* (creative distributional centital ecounirenomic participation
(share)), творческо потребително центитално икоуниреномическо участие* (creative consumption centital ecounirenomic participation (share)), творческо стопанствено центитално икоуниреномическо участие* (creative
protoeconomizing centital ecounirenomic participation (share)), творческо следпроизводствено центитално икоуниреномическо участие* (creative postproduction centital ecounirenomic participation (share)), творческо предипотребително центитално икоуниреномическо участие* (creative beforeconsumption centital ecounirenomic participation (share)), творческо посредническо центитално икоуниреномическо участие* (creative intermediationary
centital ecounirenomic participation (share)), творческо бизнес центитално
икоуниреномическо участие* (creative business centital ecounirenomic participation (share)), творческо алокативно центитално икоуниреномическо
участие* (creative allocative centital ecounirenomic participation (share)) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално творческо центитално икоуниреномическо участие*
(individual creative centital ecounirenomic participation (share)), фирмено творческо центитално икоуниреномическо участие* (firm creative centital
ecounirenomic participation (share)), обществено творческо центитално икоуниреномическо участие* (social creative centital ecounirenomic participation
(share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават творческо центитално усвоявано икоуниреномическо
участие* (creative centital assimilated ecounirenomic participation (share)) и
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до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------творческо центитално създавано икоуниреномическо участие* (creative
centital gived ecounirenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на творческото центитално икоуниреномическо участие са (1)
творческо сустатитно центитално икоуниреномическо участие* (creative
sustatitic centital ecounirenomic participation (share)) [същото като творчески
центитален икоуниреномически сустатит* (creative centital ecounirenomic
sustatite)], (2) творческо субстатно центитално икоуниреномическо участие* (creative substatum centital ecounirenomic participation (share)) [същото като творчески центитален икоуниреномически субстат* (creative centital
ecounirenomic substatum)], (3) творческо запасово центитално икоуниреномическо участие* (creative stock centital ecounirenomic participation (share))
[същото като творчески центитален икоуниреномически запас* (creative
centital ecounirenomic stock)], (4) творческо сустатантно центитално икоуниреномическо участие* (creative sustatantal centital ecounirenomic participation (share)) [същото като творчески центитален икоуниреномически сустатант* (creative centital ecounirenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото центитално икоуниреномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (ЦТИУРУ – центитално икоуниреномическо участие)

Центитално
икоуниреномическо участие
(ЦТИУРУ)
(центитален
икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ЦТИУРУ

Субстатно
ЦТИУРУ

Запасово
ЦТИУРУ

Сустатантно
ЦТИУРУ

(центитален
икоуниреномически сустатит;

(центитален
икоуниреномически субстат;

(центитален
икоуниреномически запас;

(центитален
икоуниреномически сустатант;

сустатитен
икоуниреномически центит)

субстатен икоуниреномически центит)

запасов икоуниреномически центит)

сустатантен
икоуниреномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИУРУ]

[вътрешно същество на
ЦТИУРУ]

[външно същество на
ЦТИУРУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИУРУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 субсмическа супертанция)
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)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 изгодност}

{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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до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИУРУ
(унисъзидателен центитален икоуниреномически субстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа удовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоЦТИУРУ
ЦТИУРУ
во ЦТИУРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ЦТИУРУ

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически сустатит;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически субстат;

(унисъзидателен центита-лен
икоуниреномически запас;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически центит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
центит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
центит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически центит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРУ]

[цялостно състояние на външното същество на ЦТИУРУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ЦТИУРУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа
удовлетвореност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа удовлетвореност}

{запасова центитална икоуниреномическа удовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

ТВЪРД ВАЛУТЕН КУРС (fixed exchange rate) (в межд.) – същото като фиксиран валутен курс (в межд.).
ТВЪРД ВАЛУТЕН КУРС (fixed exchange rate) (ки) – във:
абсолютно-твърд валутен курс (в межд.) (същото като абсолютнофиксиран валутен курс (в межд.));
твърд валутен курс (в межд.) (същото като фиксиран валутен курс (в
межд.));
относително-твърд валутен курс (в межд.) (същото като относителнофиксиран валутен курс (в межд.)).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТВЪРД КУРС (fixed rate) (ки) – във:
абсолютно-твърд валутен курс (в межд.) (същото като абсолютнофиксиран валутен курс (в межд.));
твърд валутен курс (в межд.) (същото като фиксиран валутен курс (в
межд.));
относително-твърд валутен курс (в межд.) (същото като относителнофиксиран валутен курс (в межд.)).
ТВЪРДА ОБРАТНА ВРЪЗКА (fixed feed-back) (ки) – във:
твърда обратна икономическа връзка (вж. успоредна икономическа
стабилизация и успоредно коригиране на динамичните свойства на регулаторната икономическата система);
успоредна икономическа стабилизация при твърда обратна връзка
(вж. успоредна икономическа стабилизация).
ТВЪРДА ОБРАТНА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА* (fixed economic feedback), строга обратна икономическа връзка, – вж. успоредна икономическа
стабилизация и успоредно коригиране на динамичните свойства на регулаторната икономическата система.
ТВЪРДЕ РИСКОВА ВАЛУТА (high risky currency) (в межд.) – същото като
слаба валута (в межд.).
ТВЪРДЕ РИСКОВОИЗБЯГВАЩ ВАЛУТЕН ПАЗАР (high risk-adverse
foreign exchange market) (в межд.) – проявление на нерационална частна спекулация (в межд.) [вж. концепция за нерационалната частна спекулация (в
межд.)] на валутния пазар (в межд.), което се свежда до надценяването (хиперболизирането) от страна на валутните спекуланти на възможностите за
промени в бъдеще на валутните курсове (в межд.). Те очакват силната валута (в межд.) да поскъпне [респ. слабата валута (в межд.) да се обезцени] в
степен, която е по-голяма отколкото това се определя от фундаменталните
икономически фактори.
ТВЪРДО ИКОНОМИЧЕСКО АДАПТИРАНЕ* (fixed economic adaptation) –
вж. самоприспособяваща се икономическа система.
ТЕГЛО (weight) (кд) – във:
тегло на равномерното икономическо пространство (вж. равномерно
икономическо пространство);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тегло на топологичното икономическо пространство.
ТЕГЛО НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО (weight of the economic space) (ки) – във:
тегло на топологичното икономическо пространство.
ТЕГЛО НА РАВНОМЕРНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО*
(weight of the uniform economic space) – вж. равномерно икономическо
пространство.
ТЕГЛО НА ТОПОЛОГИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО*
(weight of the topological economic space) – най-малкото кардинално число (вж.
кардинално число на икономическото множество), което е мощност на отворената база на топологичното икономическо пространство (вж. мощност на
икономическото множество). Теглото и мощността са измежду най-важните
топологични икономически инварианти на топологичното икономическо
пространство.
ТЕГЛОВНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (weighting economic function),
претегляща икономическа функция, – неотрицателна икономическа функция, която се използва за определяне на икономическата метрика във функционалното икономическо пространство. Ред икономически модели и задачи са
свързани с изследване и изучаване на пространството на реалните икономически функции, които са дефинирани в областта a ≤ x ≤ b чрез скаларното произведение
b

( f , g )λ =

∫ f ( x) g ( x) λ ( x) dx.
x =a

Изразите f(x) са g(x) се определят като ортогонални икономически функции
(orthogonal economic functions) с тегло (тегловна функция) λ(x), ако (f, g)λ = 0.
Например решението на гранични задачи чрез методите на Ж. Фурие в икономиката са свързани с определянето на тегловната икономическа функция λ(x).
Тя отговаря на ненулевите решения на описващото определен икономически
процес диференциално уравнение
d 2 y ( x)
dy( x)
A( x)
+ B( x)
+ C ( x) = λ ( x) y ( x),
2
dx
dx
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------които удовлетворяват условията y(a) = y(b) = 0. Собствените функции на тази
икономическа задача, които съответствуват на различни собствени значения,
са ортогонални и имат тегловна функция (тегло)
x

B ( t ) − A′( t )
dt
A( t )
a

∫

λ ( x) = e

.

При динамична тегловна икономическа функция (dynamic weighting
economic function) λ(t) сходимостта към нула на икономическия функционал (f,
g)λс с безкраен времеви хоризонт се осигурява чрез условията
0 ≤ λ (t ) ≤ 1, lim λ (t ) = 0.
t →∞

В много от случаите динамичната тегловна икономическа функция привежда
полезността на единица разновременни блага към единен момент във времето,
а нейното намаляване във времето е израз на намаляването на пределната полезност с течение на времето. Това е само друг израз на положението, че произведено в даден момент благо впоследствие започва постепенно да губи своя1
та полезност. Вж. унитарно икономическо пространство.
1

Относно използването на тегловната функция при икономическото моделиране вж.:
Миркович, К. Моделиране на икономическите процеси, Издателство “Наука и изкуство”, С., 1984, с. 258-264; Миркович, К. Математически методи и модели в политическата икономия. ВИИ “Карл Маркс”, С., 1989, с. 417-425.

ТЕГЛОВНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (weighting economic function)
(ки) – във:
динамична тегловна икономическа функция (вж. тегловна икономическа функция);
оптимална тегловна икономическа функция (вж. получаване от икономическата система на въздействие при шумов фон);
тегловна икономическа функция.
ТЕГЛОВНА МАТРИЦА НА ИМПУЛСНИТЕ ПРЕХОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФУНКЦИИ* (weighting matrix of the pulsed transition economic
functions), матрица на импулсните преходни икономически функции, – вж.
система на многомерно икономическо управление.
ТЕЖЕСТ (burden) (кд) – във:
данъчна тежест (в макр.).
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до ТЕЙЛЪР, Б. (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕЗА (thesis) (кд) – във:
икономическа теза.
ТЕЙЛЪР, Б. (Taylor, B.) (кд) – във:
многочлен на Тейлър, Б. (вж. формула на Б. Тейлър);
формула на Тейлър, Б.
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File: от ТЕКУЧЕСТВО НА РАБОТНАТА СИЛА
до ТЕКУЩ СЪЗИДАТЕЛЕН ФИЗИЧСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕКУЧЕСТВО НА РАБОТНАТА СИЛА (mobility of labour) (в макр.) – постоянна миграция на работната сила между различни населени места и различни места за работа.
ТЕКУЩ БАЛАНС (current account balance) (в межд.) – същото като баланс на
текущите операции (в межд.).
ТЕКУЩ БАЛАНС (current account) (ки) – във:
мултипликатор на текущия баланс към валутния курс (в межд.) (същото
като условие на А. Маршал и А. Лернер (в межд.));
мултипликатор на текущия баланс към правителствените разходи (в
межд.);
мултипликатор на текущия баланс към износа (в межд.);
мултипликатори на текущия баланс (в межд.);
област на външното неравновесие при активен текущ баланс (в межд.);
област на външното неравновесие при пасивен текущ баланс (в межд.);
текущ платежен баланс (в межд.);
текущ баланс (в межд.) (същото като баланс на текущите операции (в
межд.));
уравновесяване на текущия платежен баланс (в межд.).
ТЕКУЩ БЮДЖЕТ (current budget) (в макр.) – държавен бюджет (в макр.),
който формира приходите си за сметка на текущите данъци (в макр.), като
последните се използуват за финансирането на текущите разходи. Изразът неоснователно се използва за означаване на пълния вариант на държавен бюджет (в макр.).
ТЕКУЩ БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ (actual budget deficit) (в макр.) – израз,
който неправилно се използва в литературата и в икономическата практика за
означаване на понятието за пълен бюджетен дефицит (в макр.).
ТЕКУЩ ДЕФИЦИТ (actual deficit) (ки) – във:
текущ бюджетен дефицит (в макр.).
ТЕКУЩ ДОХОД ОТ ЦЕННИ КНИГИ (current return on securities) (ки) – във:
норма на очаквания текущ доход от ценни книги (в макр.);
очакван текущ доход от ценни книги (в макр.).
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File: от ТЕКУЧЕСТВО НА РАБОТНАТА СИЛА
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕКУЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowing economic factor) (ки) – във:
безналично-текущ производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
безналично-текущ трудов производствен икономически фактор (вж.
трудови производствени икономически фактори);
безналично-текущ физически производствен икономически фактор
(вж. физически производствени икономически фактори);
изведен безналично-текущ производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
изведен безналично-текущ трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен безналично-текущ физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен налично-текущ производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
изведен налично-текущ трудов производствен икономически фактор
(вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен налично-текущ физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен текущ производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
изведен текущ трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен текущ физически производствен икономически фактор (вж.
физически производствени икономически фактори);
извлечен безналично-текущ производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
извлечен безналично-текущ трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен безналично-текущ физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
извлечен налично-текущ производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
извлечен налично-текущ трудов производствен икономически фактор
(вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен налично-текущ физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------извлечен текущ производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
извлечен текущ трудов производствен икономически фактор (вж.
трудови производствени икономически фактори);
извлечен текущ физически производствен икономически фактор (вж.
физически производствени икономически фактори);
налично-текущ производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
налично-текущ трудов производствен икономически фактор (вж.
трудови производствени икономически фактори);
налично-текущ физически производствен икономически фактор (вж.
физически производствени икономически фактори);
текущ предметен производствен икономически фактор;
текущ предметен трудов производствен икономически фактор;
текущ предметен физически производствен икономически фактор;
текущ производствен икономически фактор;
текущ работен производствен икономически фактор;
текущ работен трудов производствен икономически фактор;
текущ работен физически производствен икономически фактор;
текущ специфичен производствен икономически фактор;
текущ специфичен трудов производствен икономически фактор;
текущ специфичен физически производствен икономически фактор;
текущ съзидателен производствен икономически фактор;
текущ съзидателен трудов производствен икономически фактор;
текущ съзидателен физически производствен икономически фактор;
текущ творчески производствен икономически фактор;
текущ творчески трудов производствен икономически фактор;
текущ творчески физически производствен икономически фактор;
текущ трудов производствен икономически фактор;
текущ физически производствен икономически фактор.
ТЕКУЩ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowing ecotechnomic factor)
(ки) – във:
текущ предметен производствен икотехномически фактор;
текущ предметен трудов производствен икотехномически фактор;
текущ предметен физически производствен икотехномически фактор;
текущ производствен икотехномически фактор;
3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------текущ работен производствен икотехномически фактор;
текущ работен трудов производствен икотехномически фактор;
текущ работен физически производствен икотехномически фактор;
текущ специфичен производствен икотехномически фактор;
текущ специфичен трудов производствен икотехномически фактор;
текущ специфичен физически производствен икотехномически фактор;
текущ съзидателен производствен икотехномически фактор;
текущ съзидателен трудов производствен икотехномически фактор;
текущ съзидателен физически производствен икотехномически фактор;
текущ творчески производствен икотехномически фактор;
текущ творчески трудов производствен икотехномически фактор;
текущ творчески физически производствен икотехномически фактор.
ТЕКУЩ ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС (balance of current payments) (в межд.) – разновидност на платежния баланс (в межд.), която изразява съотношението
между настъпилите към даден момент задължения за плащания на местната
страна към чуждестранните икономически агенти (респ. икономически единици) и задълженията за плащане на чуждестранните икономически агенти (респ.
икономически единици) към местната страна към същия момент. Понятието за
текущ платежен баланс е различно от това за текущия баланс (в межд.) [за баланса на текущите опирации (в межд.)] като подсистема на платежния баланс
изобщо.
ТЕКУЩ ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС (balance of current payments) (ки) – във:
текущ платежен баланс (в межд.);
уравновесяване на текущия платежен баланс (в межд.).
ТЕКУЩ ПРЕДМЕТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowing objective
production economic factor) (ки) – във:
текущ предметен производствен икономически фактор;
текущ предметен трудов производствен икономически фактор;
текущ предметен физически производствен икономически фактор.
ТЕКУЩ ПРЕДМЕТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowing objective ecotechnomic factor) (ки) – във:
текущ предметен производствен икотехномически фактор;
текущ предметен трудов производствен икотехномически фактор;
текущ предметен физически производствен икотехномически фактор.
4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕКУЩ ПРЕДМЕТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowing objective production economic factor) (*) – производствен икономически фактор x(op)(x), който едновременно е текущ производствен икномически фактор и предметен производствен икономически фактор; предметен производствен икономически фактор, който в процеса на икономическото
производство не се задържа в повече от един производителски икономически
цикъл (вж. трудов производителски икономически цикъл [индивидуален] и физически производителски икономически цикъл [индивидуален]) в съответната
си субстанциална форма; текущ производствен икономически фактор, изразен
(измерен) в предметни единици на производствен икономически фактор (вж.
предметна икономическа система и предметни икономически ингредиенти);
непосредствена форма, в която текущият предметен производствен икономически ресурс* (objective production economic resource) функционира в процеса на икономическото производство; предметно-изразени текущи икономически блага, които се използват в производството за създаване на икономическия продукт; същото като предметно-изразен текущ производителен икономически запас (вж. възпроизводствени икономически запаси, възпроизводствени
икономически ресурси); една от същностно-стратификационните разновидности на производствените икономически фактори. Той е разпредметен интегрален предметен производствен икономически фактор и обикновено се измерва
с времето, през което в функционира в границите на дадения производителски
икономически цикъл (вж. трудов производителски икономически цикъл [индивидуален] и физически производителски икономически цикъл [индивидуален]).
Текущият предметен производствен икономически фактор е вид производително икономическо благо (респ. производителен икономически запас или
производствен икономически ресурс), което спада към категорията на текущите икономически блага (вж. акумулативно-стратифицирана икономика).
Негови основни разновидности са текущият предметен трудов производствен икономически фактор l(op)(x) и текущият предметен физически
производствен икономически фактор h(op)(x). Според ингредиентната икономическа изразимост негови разновидности са текущият специфичен производствен икономически фактор (същото като текущ специфично-изразен
производствен икономически фактор), текущият паричен производствен
икономически фактор* (flowing monetary production economic factor) (същото
като текущ парично-изразен производствен икономически фактор), текущият виртуален производствен икономически фактор* (flowing virtual
production economic factor) (същото като текущ виртуално-изразен произ5
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------водствен икономически фактор) и други. Според ценностната икономическа ингредиентност се разграничават текущ творчески предметен производствен икономически фактор* (flowing creative objective production economic factor) x(oup)(x) и текущ работен предметен производствен икономически фактор* (flowing working objective production economic factor)
x(ovp)(x). В това си качество те са форми на съществуване на текущия съзидателен предметен производствен икономически фактор* (flowing making
objective production economic factor) x(owp)(x), какъвто по природа е текущият
предметен производствен икономически фактор. За разлика от текущия
предметен производствен икономически фактор интегралният предметен
производтвен икономически фактор x(op)(y) може да се задържа не само в
един, но и в повече от един производителски икономически цикъл в съответната си субстанциална форма. Текущият предметен фактор служи само за
еднократна употреба. От своя страна, интегралният предметен фактор е натрупан (акумулиран) текущ предметен фактор и затова съдържа като свой елемент
и текущия предметен фактор (без обаче последният да се включва изцяло в
него). Според факторната икономическа определеност се разграничават текущ предметен трудово-определен производствен икономически фактор*
(flowing objective labourly-determinate production economic factor) и текущ
предметен физическо-определен производствен икономически фактор*
(flowing objective physically-determinate production economic factor).
ТЕКУЩ ПРЕДМЕТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР
(flowing objective production economic factor) (ки) – във:
текущ предметен производствен икономически фактор;
текущ предметен трудов производствен икономически фактор;
текущ предметен физически производствен икономически фактор.
ТЕКУЩ ПРЕДМЕТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (flowing objective production ecotechnomic factor) (*) – производствен икотехномически фактор x(op)(x ) , който едновременно е текущ производствен икномически фактор и предметен производствен икотехномически
фактор; предметен производствен икотехномически фактор, който в процеса
на икотехномическото производство не се задържа в повече от един производителски икотехномически цикъл (вж. трудов производителски икономически цикъл [индивидуален] и физически производителски икономически цикъл
[индивидуален]) в съответната си субстанциална форма; текущ производствен
6
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномически фактор, изразен (измерен) в предметни единици на производствен икотехномически фактор (вж. предметна икономическа система и
предметни икономически ингредиенти); непосредствена форма, в която текущият предметен производствен икотехномически ресурс* (objective production ecotechnomic resource) функционира в процеса на икотехномическото
производство; предметно-изразени текущи икотехномически блага, които се
използват в производството за създаване на икотехномическия продукт; същото като предметно-изразен текущ производителен икотехномически запас
(вж. възпроизводствени икономически запаси, възпроизводствени икономически ресурси); една от същностно-стратификационните разновидности на производствените икотехномически фактори. Той е разпредметен интегрален предметен производствен икотехномически фактор и обикновено се измерва с
времето, през което в функционира в границите на дадения производителски
икотехномически цикъл (вж. трудов производителски икономически цикъл
[индивидуален] и физически производителски икономически цикъл [индивидуален]). Текущият предметен производствен икотехномически фактор е вид производително икотехномическо благо (респ. производителен икотехномически
запас или производствен икотехномически ресурс), което спада към категорията на текущите икотехномически блага (вж. акумулативно-стратифицирана икономика).
Негови основни разновидности са текущият предметен трудов производствен икотехномически фактор l (op)(x ) и текущият предметен физически производствен икотехномически фактор h(op)( x ) . Според ингредиентната икономическа изразимост негови разновидности са текущият специфичен
производствен икотехномически фактор (същото като текущ специфичноизразен производствен икотехномически фактор), текущият паричен
производствен икотехномически фактор* (flowing monetary production
ecotechnomic factor) (същото като текущ парично-изразен производствен
икотехномически фактор), текущият виртуален производствен икотехномически фактор* (flowing virtual production ecotechnomic factor) (същото
като текущ виртуално-изразен производствен икотехномически фактор) и
други. Според ценностната икономическа ингредиентност се разграничават
текущ творчески предметен производствен икотехномически фактор*
(flowing creative objective production ecotechnomic factor) x(oup)( x ) и текущ
работен предметен производствен икотехномически фактор* (flowing
working objective production ecotechnomic factor) x(ovp)(x ) . В това си качество
7
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------те са форми на съществуване на текущия съзидателен предметен производствен икотехномически фактор* (flowing making objective production
ecotechnomic factor) x(owp )(x ) , какъвто по природа е текущият предметен
производствен икотехномически фактор. За разлика от текущия предметен
производствен икотехномически фактор интегралният предметен производтвен икотехномически фактор x(op)( y) може да се задържа не само в един, но
и в повече от един производителски икотехномически цикъл в съответната си
субстанциална форма. Текущият предметен фактор служи само за еднократна
употреба. От своя страна, интегралният предметен фактор е натрупан (акумулиран) текущ предметен фактор и затова съдържа като свой елемент и текущия
предметен фактор (без обаче последният да се включва изцяло в него). Според
факторната икономическа определеност се разграничават текущ предметен
трудово-определен производствен икотехномически фактор* (flowing
objective labourly-determinate production ecotechnomic factor) и текущ предметен физическо-определен производствен икотехномически фактор* (flowing objective physically-determinate production ecotechnomic factor).
ТЕКУЩ ПРЕДМЕТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (flowing objective production ecotechnomic factor) (ки) – във:
текущ предметен производствен икотехномически фактор;
текущ предметен трудов производствен икотехномически фактор;
текущ предметен физически производствен икотехномически фактор.
ТЕКУЩ ПРЕДМЕТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (flowing objective labour production economic factor) (*) – трудов
производствен икономически фактор l(op)(x) (вж. и производствени икономически фактори), който едновременно е предметен производствен икономически фактор (вж. и трудови производствени икономически фактори) и текущ производствен икономически фактор; предметен трудов производствен
икономически фактор, който в процеса на икономическото производство не
се задържа в повече от един трудов производителски икономически цикъл
(вж. трудов производителски икономически цикъл [индивидуален]); вид специфично трудово производително икономическо благо (респ. предметен трудов производителен икономически запас или предметен трудов производствен
икономически ресурс), спадащо към категорията на текущите икономически
блага (вж. акумулативно-стратифицирана икономика); текущ трудов производствен икономически фактор, който e изразен (измерен) в специфични еди8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ници на производствен икономически фактор (вж. специфична икономическа
система и специфични икономически ингредиенти). Според ингредиентната
икономическа изразимост негови разновидности са текущият специфичен
трудов производствен икономически фактор (същото като текущ специфично-изразен трудов производствен икономически фактор), текущият паричен трудов производствен икономически фактор* (flowing monetary labour
production economic factor) (същото като текущ парично-изразен трудов производствен икономически фактор), текущият виртуален трудов производствен икономически фактор* (flowing virtual labour production economic
factor) (същото като текущ виртуално-изразен трудов производствен икономически фактор) и други. Според ценностната икономическа ингредиентност се разграничават текущ творчески предметен трудов производствен
икономически фактор* (flowing creative objective labour production economic
factor) l(oup)(x) и текущ работен предметен трудов производствен икономически фактор* (flowing working objective labour production economic factor)
l(ovp)(x). В това си качество те са форми на съществуване на текущия съзидателен предметен трудов производствен икономически фактор* (flowing
makinb objective labour production economic factor) l(owp)(x), каквто по природа
е текущият предметен трудов производствен икономически фактор. Според
факторната икономическа определеност се разграничават текущ предметен
трудово-определен трудов производствен икономически фактор* (flowing
objective labourly-determinate labour production economic factor) и текущ предметен физическо-определен трудов производствен икономически фактор*
(flowing objective physically-determinate labour production economic factor).
ТЕКУЩ ПРЕДМЕТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowing objective labour production ecotechnomic factor) (*)
– трудов производствен икотехномически фактор l (op)(x ) (вж. и производствени икономически фактори), който едновременно е предметен производствен икотехномически фактор (вж. и трудови производствени икономически
фактори) и текущ производствен икотехномически фактор; предметен трудов производствен икотехномически фактор, който в процеса на икотехномическото производство не се задържа в повече от един трудов производителски икотехномически цикъл (вж. трудов производителски икономически
цикъл [индивидуален]); вид специфично трудово производително икотехномическо благо (респ. предметен трудов производителен икотехномически запас
или предметен трудов производствен икотехномически ресурс), спадащо към
9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------категорията на текущите икотехномически блага (вж. акумулативностратифицирана икономика); текущ трудов производствен икотехномически
фактор, който e изразен (измерен) в специфични единици на производствен
икотехномически фактор (вж. специфична икономическа система и специфични икономически ингредиенти). Според ингредиентната икономическа
изразимост негови разновидности са текущият специфичен трудов производствен икотехномически фактор (същото като текущ специфично-изразен
трудов производствен икотехномически фактор), текущият паричен
трудов производствен икотехномически фактор* (flowing monetary labour
production ecotechnomic factor) (същото като текущ парично-изразен трудов
производствен икотехномически фактор), текущият виртуален трудов
производствен икотехномически фактор* (flowing virtual labour production
ecotechnomic factor) (същото като текущ виртуално-изразен трудов производствен икотехномически фактор) и други. Според ценностната икономическа ингредиентност се разграничават текущ творчески предметен
трудов производствен икотехномически фактор* (flowing creative objective
labour production ecotechnomic factor) l (oup)( x ) и текущ работен предметен
трудов производствен икотехномически фактор* (flowing working objective
labour production ecotechnomic factor) l (ovp)( x ) . В това си качество те са форми
на съществуване на текущия съзидателен предметен трудов производствен икотехномически фактор* (flowing makinb objective labour production
ecotechnomic factor) l (owp )( x ) , каквто по природа е текущият предметен
трудов производствен икотехномически фактор. Според факторната икономическа определеност се разграничават текущ предметен трудовоопределен трудов производствен икотехномически фактор* (flowing
objective labourly-determinate labour production ecotechnomic factor) и текущ
предметен физическо-определен трудов производствен икотехномически
фактор* (flowing objective physically-determinate labour production ecotechnomic factor).
ТЕКУЩ ПРЕДМЕТЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowing objective physical production economic factor) (*) –
физически производствен икономически фактор h(op)(x) (вж. и производствени икономически фактори), който едновременно е предметен производствен
икономически фактор (вж. и физически производствени икономически фактори) и текущ производствен икономически фактор; предметен физически производствен икономически фактор, който в процеса на икономическото произ10
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------водство не се задържа в повече от един физически производителски икономически цикъл (вж. физически производителски икономически цикъл [индивидуален]); вид специфично физическо производително икономическо благо
(респ. предметен физически производителен икономически запас или предметен физически производствен икономически ресурс), спадащо към категорията
на текущите икономически блага (вж. акумулативно-стратифицирана икономика); текущ физически производствен икономически фактор, който e изразен (измерен) в предметни единици на производствен икономически фактор
(вж. предметна икономическа система и предметни икономически ингредиенти). Според ингредиентната икономическа изразимост негови разновидности са текущият специфичен физически производствен икономически
фактор (същото като текущ специфично-изразен физически производствен
икономически фактор), текущият паричен физически производствен икономически фактор* (flowing monetary physical production economic factor)
(същото като текущ парично-изразен физически производствен икономически фактор), текущият виртуален физически производствен икономически фактор* (flowing virtual physical production economic factor) (същото
като текущ виртуално-изразен физически производствен икономически
фактор) и други. Според ценностната икономическа ингредиентност се разграничават текущ творчески предметен физически производствен икономически фактор* (flowing creativa objective physical production economic
factor) h(oup)(x) и текущ работен предметен физически производствен
икономически фактор* (flowing working objective physical production economic factor) h(ovp)(x). В това си качество те са форми на съществуване на текущия съзидателен предметен физически производствен икономически
фактор* (flowing making objective physical production economic factor)
h(owp)(x), каквто по природа е текущият предметен физически производствен икономически фактор. Според факторната икономическа определеност
се разграничават текущ предметен трудово-определен физически производствен икономически фактор* (flowing objective labourly-determinate
physical production economic factor) и текущ предметен физическо-определен
физически производствен икономически фактор* (flowing objective
physically-determinate physical production economic factor).
ТЕКУЩ ПРЕДМЕТЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowing objective physical production ecotechnomic
factor) (*) – физически производствен икотехномически фактор h(op)( x ) (вж.
11

1074

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТЕКУЧЕСТВО НА РАБОТНАТА СИЛА
до ТЕКУЩ СЪЗИДАТЕЛЕН ФИЗИЧСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------и производствени икономически фактори), който едновременно е предметен
производствен икотехномически фактор (вж. и физически производствени
икономически фактори) и текущ производствен икотехномически фактор;
предметен физически производствен икотехномически фактор, който в процеса на икотехномическото производство не се задържа в повече от един
физически производителски икотехномически цикъл (вж. физически производителски икономически цикъл [индивидуален]); вид специфично физическо
производително икотехномическо благо (респ. предметен физически производителен икотехномически запас или предметен физически производствен икотехномически ресурс), спадащо към категорията на текущите икотехномически блага (вж. акумулативно-стратифицирана икономика); текущ физически производствен икотехномически фактор, който e изразен (измерен) в
предметни единици на производствен икотехномически фактор (вж. предметна икономическа система и предметни икономически ингредиенти). Според ингредиентната икономическа изразимост негови разновидности са текущият специфичен физически производствен икотехномически фактор (същото като текущ специфично-изразен физически производствен икотехномически фактор), текущият паричен физически производствен икотехномически фактор* (flowing monetary physical production ecotechnomic factor)
(същото като текущ парично-изразен физически производствен икотехномически фактор), текущият виртуален физически производствен икотехномически фактор* (flowing virtual physical production ecotechnomic
factor) (същото като текущ виртуално-изразен физически производствен
икотехномически фактор) и други. Според ценностната икономическа ингредиентност се разграничават текущ творчески предметен физически производствен икотехномически фактор* (flowing creativa objective physical
production ecotechnomic factor) h(oup)( x ) и текущ работен предметен физически производствен икотехномически фактор* (flowing working objective
physical production ecotechnomic factor) h(ovp)(x ) . В това си качество те са
форми на съществуване на текущия съзидателен предметен физически
производствен икотехномически фактор* (flowing making objective physical
production ecotechnomic factor) h(owp)( x ) , каквто по природа е текущият
предметен физически производствен икотехномически фактор. Според факторната икономическа определеност се разграничават текущ предметен
трудово-определен физически производствен икотехномически фактор*
(flowing objective labourly-determinate physical production ecotechnomic factor) и
12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------текущ предметен физическо-определен физически производствен икотехномически фактор* (flowing objective physically-determinate physical production ecotechnomic factor).
ТЕКУЩ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowing production economic factor) (подразбиран като предметностен текущ производствен икономически фактор; същото като протичащ производствен
икономически фактор), производствен икономически заряд, – производствен икономически фактор xp(X), който в процеса на икономическото производство не се задържа в повече от един производителски икономически цикъл в съответната си субстанциална форма; вид производително икономическо
благо (респ. производителен икономически запас или производствен икономически ресурс), спадащо към категорията на текущите икономически блага (вж.
акумулативно-стратифицирана икономика). Той е разпредметен интегрален
производствен икономически фактор и обикновено се измерва с времето, през
което в функционира в границите на дадения производителски икономически
цикъл (вж. трудов производителски икономически цикъл [индивидуален] и физически производителски икономически цикъл [индивидуален]). Негови основни разновидности (според производствената икономическа факторност) са
текущият трудов производствен икономически фактор lp(X) и текущият
физически производствен икономически фактор hp(X).
Според ингредиентната икономическа изразимост като негови разновидности се разграничават (1) текущ предметен производствен икономически
фактор (същото като текущ предметно-изразен производствен икономически фактор) [в т.ч. текущ специфичен производствен икономически фактор (същото като текущ специфично-изразен производствен икономически
фактор), текущ паричен производствен икономически фактор* (flowing
monetary production economic factor) (същото като текущ парично-изразен
производствен икономически фактор), текущ виртуален производствен
икономически фактор* (flowing virtual production economic factor) (същото
като текущ виртуално-изразен производствен икономически фактор) и
други] и (2) текущ трансцендентален производствен икономически фактор* (flowing transcendental production economic factor) (същото като текущ
трансцендентално-изразен производствен икономически фактор и като
текущ ценностен производствен икономически фактор). В частност, според ценностната икономическа ингредиентност се разграничават текущ
творчески производствен икономически фактор xup(X) и текущ работен
13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производствен икономически фактор xvp(X). В това си качество те са форми
на съществуване на текущия съзидателен трудов производствен икономически фактор xwp(X), какъвто по природа е текущият производствен икономически фактор. Според факторната икономическа определеност се разграничават текущ трудово-определен производствен икономически фактор*
(flowing labourly-determinate production economic factor) и текущ физическоопределен производствен икономически фактор* (flowing physicallydeterminate production economic factor). Някои от разновидностите на текущия
производствен икономически фактор са показани във фиг. 1 (част А) и (част
Б).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Текущ творчески
производ. икономически фактор

Текущ работен
производствен икономически фактор

Тещущ творчески трудовоопределен производствен икономически фактор

Тещущ работен
трудовоопределен производствен икономически фактор

Тещущ трудово-определен
производствен
икономически
фактор

Тещущ творчески физическо-определен
производствен
икономически
фактор

Тещущ работен
физическоопределен производствен
икономич. фактор

Тещущ физическоопределен производствен
икономически
фактор

Тещущ трудово-определен
трудов производствен икономически фактор

Тещущ трудово-определен
физически производствен
икономич. фактор

Тещущ тудовоопределен производствен
икономически
фактор

Тещущ физическоопределен трудов производствен икономически фактор

Тещущ физическо-определен физически производствен икономич.
фактор

Тещущ физическоопределен производствен
икономически
фактор

Текущ трудов
производ. икон.
фактор

Текущ физически
производ. иконом.
фактор

Текущ производствен икономически
фактор

Текущ производствен икономически
фактор

Фиг. 1. Разновидности на текущия производствен икономически фактор (част А)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Текущ творчески
производствен икономически фактор

Текущ работен
производствен икономически фактор

Текущ
производствен
икономически
фактор

Текущ творчески предметен
производствен
икономически
фактор

Текущ работен
предметен производствен икономически фактор

Текущ
предметен производствен
икономически
фактор

Текущ творчески специфичен
производствен
икономически
фактор

Текущ работен
специфичен
производствен
икономически
фактор

Текущ
специфичен
производствен
икономически
фактор

Текущ предметен трудов производствен
икономически
фактор

Текущ предметен физически
производствен
икономически
фактор

Текущ
предметен производствен
икономически
фактор

Текущ специфичен трудов
производствен
икономически
фактор

Текущ специфичен физически производствен икономически фактор

Текущ
специфичен
производствен
икономически
фактор

Текущ трудов
производствен
иконом. фактор

Текущ физически
производствен
иконом. фактор

Текущ
производствен
икономически
фактор

Фиг. 1. Разновидности на текущия производствен икономически фактор (част Б)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------По своето предназначение интегралният фактор е факторен икономически капитал* (factor economic capital). За разлика от текущия производствен икономически фактор интегралният производтвен икономически фактор
xp(Y) може да се задържа не само в един, но и в повече от един възпроизводствен кръгооборот в съответната си субстанциална форма. Текущият фактор
служи само за еднократна употреба. От своя страна, интегралният фактор е
натрупан (акумулиран) текущ фактор и затова съдържа като свой елемент и
текущия фактор (без обаче последният да се включва изцяло в него). Това
обуславя сложната структура на текущите фактори, според която една част от
тях са включени в интегралните, а друга – в неинтегралните производствени
икономически фактори (вж. производстевни икономически фактори). Затова
текущите фактори се подразделят текущо-интегрални и текущо-неинтегрални
фактори.
Текущо-интегралният производствен икономически фактор* (flowingly-integral production economic factor) е едновременно и текущ и интегрален
производствен икономически фактор, така че притежава съвместно техните
свойства, т.е. множеството на текущо-интегралните фактори е сечение на
множеството на текущите и множеството на интегралните фактори (вж. икономическо множество и сечение в икономически множества). Ето защо текущо-интегралният фактор е текущо-капиталов производствен икономически
фактор* (flowingly-capital production economic factor) [съвкупност от текущокапиталови производителни икономически блага* (flowingly-capital productive economic goods)] или още текущо-наличен производствен икономически фактор* (flowingly-available production economic factor) [съвкупност е от
текущо-налични производителни икономически блага* (flowingly-available
productive economic goods)]. Накратко, той е налично-текущ производствен
икономически фактор* (availably-flowing production economic factor) [съвкупност е от налично-текущи производителни икономически блага* (availably-flowing productive economic goods)].
Текущо-неинтегралният производствен икономически фактор*
(flowingly-non-integral production economic factor) се покрива (е идентичен) с
понятието за неинтегрален производствен икономически фактор затова притежава неговите свойства, т.е. множеството на текущо-неинтегралните фактори е
равно на множеството на неинтегралните фактори. Текущо-неинтегралният
фактор е текущо-некапиталов производствен икономически фактор*
(flowingly-non-capital production economic factor) [съвкупност от текущонекапиталови производителни икономически блага* (flowingly-non-capital
17
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------productive economic goods)] или още текущо-безналичен производствен икономически фактор* (flowingly-unavailable production economic factor) [съвкупност е от текущо-безналични производителни икономически блага*
(flowingly-unavailable productive economic goods)]. Накратко, той е безналично-текущ производствен икономически фактор* (unavailably-flowing
production economic factor) [съвкупност е от безналично-текущи производителни икономически блага* (unavailably-flowing productive economic goods)].

ТЕКУЩ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowing
production economic factor) (ки) – във:
безналично-текущ производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
изведен безналично-текущ производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
изведен налично-текущ производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
изведен текущ производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
извлечен безналично-текущ производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
извлечен налично-текущ производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
извлечен текущ производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
налично-текущ производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
текущ предметен производствен икономически фактор;
текущ предметен трудов производствен икономически фактор;
текущ предметен физически производствен икономически фактор;
текущ производствен икономически фактор;
текущ работен производствен икономически фактор;
текущ работен трудов производствен икономически фактор;
текущ работен физически производствен икономически фактор;
текущ специфичен производствен икономически фактор;
текущ специфичен трудов производствен икономически фактор;
текущ специфичен физически производствен икономически фактор;
текущ съзидателен производствен икономически фактор;
18

1081

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТЕКУЧЕСТВО НА РАБОТНАТА СИЛА
до ТЕКУЩ СЪЗИДАТЕЛЕН ФИЗИЧСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------текущ съзидателен трудов производствен икономически фактор;
текущ съзидателен физически производствен икономически фактор;
текущ творчески производствен икономически фактор;
текущ творчески трудов производствен икономически фактор;
текущ творчески физически производствен икономически фактор;
текущ трудов производствен икономически фактор;
текущ физически производствен икономически фактор.
ТЕКУЩ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowing
production ecorenomic factor) (подразбиран като предметностен текущ производствен икореномически фактор), производствен икореномически заряд, (*) – общо понятие за текущ производствен икономически фактор xp(X )
и текущ производствен икотехномически фактор xp(X ) в сферата на икореномиката; производствен икореномически фактор xp (X ) , който в процеса на
икореномическото производство не се задържа в повече от един производителски икореномически цикъл в съответната си субстанциална форма; вид
производително икореномическо благо (респ. производителен икореномически запас или производствен иконфоомически ресурс), спадащо към категорията на текущите икореномически блага (вж. акумулативно-стратифицирана икономика); субективно-отразен от общностната икономическа
единица (в т.ч. и от индивида) обективно-необходим текущ производствен
икореномически фактор. Той е понятие на икореномиката и е вид икореномичностна предметност* (ecorenomicalitic objectness) (вж. центитален икореномически диспозат). Може да се разглежда като опредметен икореномичностен трансцентит от даден вид [последният е общо понятие за икономическа ценност (в частност за ценност на текущия производствен икономически
фактор) и икотехномическо усърдие (в частност текущо икотехномическо
удърдие), конституирани в икореномическото производство (също)]. Представлява разпредметен интегрален производствен икореномически фактор и
обикновено се измерва с времето, през което в функционира в границите на
дадения производителски икореномически цикъл (вж. трудов производителски икономически цикъл [индивидуален] и физически производителски икономически цикъл [индивидуален]).
Специфично за определеността на текущия производствен икореномически фактор xp (X ) е, че двете му разновидности в лицето на текущия производствен икономически фактор xp(X ) и текущия производствен икотехно19
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически фактор xp(X ) се намират във взаимозависимост помежду си. Те са
вид центитални икореномичностни диспозанти (вж. центитален икореномически диспозат), които като двойка образуват текущо-факторен икореномически диспозат* (flowingly-factor ecorenomic disposate) (в икореномическото производство) [последният е разновидност на предметния икореномически диспозат* (objective ecorenomic disposate) (също)]. В границите на текущофакторния икореномически диспозат текущият производствен икономически
фактор (изпълняващ ролята на икореномическо явление) е предметна икономическа оценка* (objective economic estimatе) на текущия производствен икотехномически фактор (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се
представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/
economic function)
xp(X) = E xp ( X ) ( xp(X ))
(вж. икономическа оценка), където Exp(X) е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), xp(X)= txp(X)
е общата икономическа оценка на текущия производствен икофономически фактор (total economic estimatе of the flowing production ecotechnomic
factor),
axp(X ) =

xp(X)
xp(X)

е средната икономическа оценка на текущия производствен икотехномически фактор (average economic estimatе of the flowing production ecotechnomic
factor) и
mxp(X) =

dxp(X)
dxp(X)

е пределната икономическа оценка на текущия производствен икотехномически фактор (marginal economic estimatе of the flowing production ecotechnomic factor). Взаимните въздействия и взаимообусловеността между икономическия и икофономическия текущ производствен фактор образуват вид
икореномическа област (вж. икореномика), която едновременно принадлежи
на граничната икономика, в частност на икотехномическата гранична
икономика (вж. икономика), и на граничната икотехномика, в частност на
икономическата гранична икотехномика (вж. икономика и икотехномика).
20
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според производствената икономическа факторност основни разновидности на текущия производствен икореномически фактор са текущият
трудов производствен икореномически фактор lp (X) и текущият физически
производствен икореномически фактор hp(X ) . Според ценностната икономическа ингредиентност се разграничават текущ творчески производствен
икореномически фактор xup(X) и текущ работен производствен икореномически фактор xvp(X ) . В това си качество те са форми на съществуване на текущия съзидателен производствен икореномически фактор xwp (X ) , какъвто
по природа е текущят производствен икореномически фактор xp(X ) .
ТЕКУЩ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowing
production ecorenomic factor) (ки) – във:
текущ производствен икореномически фактор;
текущ работен производствен икореномически фактор;
текущ работен трудов производствен икореномически фактор;
текущ работен физически производствен икореномически фактор;
текущ съзидателен производствен икореномически фактор;
текущ съзидателен трудов производствен икореномически фактор;
текущ съзидателен физически производствен икореномически фактор;
текущ творчески производствен икореномически фактор;
текущ творчески трудов производствен икореномически фактор;
текущ творчески физически производствен икореномически фактор.
ТЕКУЩ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowing
production ecotechnomic factor) (подразбиран като предметностен текущ
производствен икотехномически фактор), производствен икотехномически заряд, (*) – производствен икотехномически фактор xp(X ) , който в процеса на икотехномическото производство не се задържа в повече от един
производителски икотехномически цикъл в съответната си субстанциална
форма; вид производително икономическо благо (респ. производителен икотехномически запас или производствен иконфоомически ресурс), спадащо
към категорията на текущите икотехномически блага (вж. акумулативностратифицирана икономика). Той е понятие на икотехномиката. Може да се
разглежда като опредметено икотехномическо удърдие (а чрез последното – и
като опредметена ценност на текущия производствен икономически фактор).
Представлява разпредметен интегрален производствен икотехномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фактор и обикновено се измерва с времето, през което в функционира в границите на дадения производителски икотехномически цикъл (вж. трудов
производителски икономически цикъл [индивидуален] и физически производителски икономически цикъл [индивидуален]). Специфично за определеността
на текущия производствен икотехномически фактор е неговата взаимозависимост с текущия производствен икономически фактор. Взаимните въздействия
и взаимообусловеността между физическиятекущия и текущия икотехномически производствен фактор образуват вид икореномическа област (вж. икореномика), която едновременно принадлежи на икотехномическата гранична
икономика (вж. икономика) и на икономическата гранична икотехномика
(също). Негови основни разновидности (според производствената икономическа факторност) са текущият трудов производствен икотехномически
фактор lp (X) и текущият физически производствен икотехномически фактор hp(X) . Според ценностната икономическа ингредиентност се разграничават текущ творчески производствен икотехномически фактор xup(X) и
текущ работен производствен икотехномически фактор xvp(X) . В това си
качество те са форми на съществуване на текущия съзидателен производствен
икотехномически фактор xwp (X) , какъвто по природа е текущят производствен икотехномически фактор xp(X ) .
ТЕКУЩ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowing
production ecotechnomic factor) (ки) – във:
текущ предметен производствен икотехномически фактор;
текущ предметен трудов производствен икотехномически фактор;
текущ предметен физически производствен икотехномически фактор;
текущ производствен икотехномически фактор;
текущ работен производствен икотехномически фактор;
текущ работен трудов производствен икотехномически фактор;
текущ работен физически производствен икотехномически фактор;
текущ специфичен производствен икотехномически фактор;
текущ специфичен трудов производствен икотехномически фактор;
текущ специфичен физически производствен икотехномически фактор;
текущ съзидателен производствен икотехномически фактор;
текущ съзидателен трудов производствен икотехномически фактор;
текущ съзидателен физически производствен икотехномически фактор;
текущ творчески производствен икотехномически фактор;
22
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------текущ творчески трудов производствен икотехномически фактор;
текущ творчески физически производствен икотехномически фактор.
ТЕКУЩ РАБОТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowing working economic factor) (ки) – във:
текущ работен трудов производствен икономически фактор;
текущ работен физически производствен икономически фактор;
текущ работенпроизводствен икономически фактор.
ТЕКУЩ РАБОТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowing working
ecotechnomic factor) (ки) – във:
текущ работен производствен икотехномически фактор;
текущ работен трудов производствен икотехномически фактор;
текущ работен физически производствен икотехномически фактор.
ТЕКУЩ РАБОТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР*
(flowing working production economic factor) (подразбиран като предметностен работен производствен икономически фактор), работен производствен икономически заряд, (*) – интерпретация на текущия производствен
икономически фактор xp(X) като опредметеност xvp(X) на работната ценност на текущия производствен икономически фактор W(xvp(X)) и като
нейна факторна предметна икономическа оценка, която ценност от своя страна
е ценностна икономическа оценка на работното усърдие на текущия производствен икотехномически фактор W (xvp(X)) [същото като работно икотехномическо усърдие (на текущия производствен икотехномически фактор) и като текущо факторно икотехномическо усилие* (flowing factor
ecotechnomic exertion), следователно текущият работен производствен икономически фактор е метаикономическа оценка на това усърдие], и която
ценност той разпредеметява в икономическото производство (като фаза на
икономическото възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на икономическа
стойност от текущия производствен икономически фактор при осъществяването на икономическа дейност (на икономическа активност), при която се
създава икономически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл
представлява текуща факторова стойностна производствена икономическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на стойностните и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------усилностните (които са и трансцентиталностни) производствени икономически способности. Представлява една от формите на съществуване на текущия
съзидателен производствен икономически фактор xwp(X). Той е и предметна
икономическа оценка на интегралиня работен производствен икотехномически
фактор (вж. работен производствен икотехномически фактор и центитален
икореномически диспозат).
Според производствената икономическа факторност форми на съществуването на текущия работен производствен икономически фактор са текущият работен трудов производствен икономически фактор lvp(X) и текущият
работен физически производствен икономически фактор hvp(X), зависимостта между които се основава върху зависимостта между работната ценност
на текущия трудов производствен икономически фактор W(lvp(X)) [респ.
стойността на текущия трудов производствен икономически фактор
V(lp(X))] и работната ценност на текущия физически производствен икономически фактор W(hvp(X)) [респ. стойността на текущия физически
производствен икономически фактор V(hp(X))], а оттам – и върху зависимостта между работното усърдие на текущия трудов производствен икотехномически фактор [същото като текущо трудово икотехномическо
усилие (на текущия трудов производствен икотехномически фактор)] и
работното усърдие на текущия физически производствен икотехномически фактор [същото като текущо физическо икотехномическо усилие (на
текущия физически производствен икотехномически фактор)]. Текущият
работен производствен икономически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството xvp(X) негови предметностни единици (характерни за текущия работен производствен икономически фактор) и (2) чрез количеството единици
на работната ценност на текущия производствения икономически фактор W(xvp(X)) (на неговата стойност). Според факторната икономическа определеност се разграничават трудово-определен текущ работен производствен икономически фактор* (labourly-determinate flowing working production
economic factor) и физическо-определен текущ работен производствен икономически фактор* (physically-determinate flowing working production
economic factor). Вж. също производствени икономически фактори.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Текущият работен, текущият работен трудов и текущият работен физически производствен икономически фактор като факторноинцентитален текущо-работно-факторен икономически спeцифат
Текущият работен производствен икономически фактор xvp(X) (в характерни за текущия работен фактор предметностни единици) [и представен от
работната ценност на текущия производствения икономически фактор
W(xvp(X))] има статута на икономическо съдържание, а текущият работен
трудов производствен икономически фактор lvp(X) (в характерни за него
предметностни единици) [и представен от работната ценност на текущия
трудов производствен икономически фактор W(lvp(X))] и текущият работен физически производствен икономически фактор hvp(X) (в характерни
за него предметностни единици) [и представен от работната ценност на текущия физически производствен икономически фактор W(hvp(X))] са негови взаимодействащи си икономически форми, които са начини на съществуването му и са неотделими една от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на трудово и физическо усилие е невъзможно). В това им качество текущият работен, текущият работен трудов и текущият работен физически производствен икономически фактор образуват вид факторно-инцентитален текущо-работно-факторен икономически специфат* (factorly-incentital flowingly-workingly-factor economic specifate) (вж. икономически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина текущ
работен производствен икономически фактор се трансформира (вж. икономическо преобразование) в двойка от текущ работен трудов производствен икономически фактор и текущ работен физически производствен икономически
фактор, в които работният фактор се е опредметил, и за които той е общ факторно-специфатен текущ работен производствен икономически фактор*
(total factorly-specifatic flowing working production economic factor) (общ текущ
работен фактор на текущия работен трудов и текущия работен физически фактор в границите на икономическия специфат). Един и същ текущ работен производствен икономически фактор може да се прояви в различни комбинации
от текущ работен трудов и текущ работен физически производствен икономически фактор. Затова при непроменена величина на общия текущ работен производствен фактор съществува заместване между текущия трудов и текущия
физическия фактор, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез факторно-инцентиталната крива на безразличието на текущия работен производствен икономически фактор* (fac25
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------torly-incentital indifference curve of the flowing working production economic factor) ICxvp(x)-incf (фиг. 1). За целта се използва означението
xvp(X ) f = xvp(X )(lvp(X ), hvp(X))

за функцията на общия факторно-специфатен текущ работен производствен
икономически фактор като функция на текущия работен трудов производствен
икономически фактор lvp(X) и текущия работен физически производствен
икономически фактор hvp(X). Освен това
mxvp(X ) l =

∂xvp(X )(lvp(X ), hvp(X)) ∂xvp(X) f
=
∂lvp(X )
∂lvp(X)

е пределният факторно-специфатен работен фактор на текущия работен трудов производствен икономически фактор* (marginal factorlyspecifatic working factor of the flowing creative labour production economic factor),
а
mxvp(X ) h =

∂xvp(X )(lvp(X ), hvp(X )) ∂xvp(X ) f
=
∂hvp(X )
∂hvp(X )

е пределният факторно-специфатен работен фактор на текущия работен физически производствен икономически фактор* (marginal factorlyspecifatic working factor of the flowing working physical production economic factor).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Текущ работен физически
производствен икономически фактор
hvp(X)
ICxup(x)-incf

0

lvp(X)
Текущ работен трудов
производствен икономически фактор
Фиг.1. Факторно-инцентитална крива на безразличието на текущия работен производствен икономически фактор

Трансформирането на текущия работен производствен икономически
фактор в текущ работен трудов и текущ работен физически производствен
икономически фактор се определя като инцентитално факторноспецифичностно опредметяване на текущия работен производствен икономически фактор* (incentital factorly-specificitical objectification of the flowing working production economic factor) [то е разновидност на специфичностното икономическо опредметяване* (specificitical economic objectification),
както и на икономическото опредметяване изобщо], в т.ч. трудово инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на текущия работен
производствен икономически фактор* (labour incentital factor-specificitical
objectification of the flowing working production economic factor) и физическо
инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на текущия
работен производствен икономически фактор* (physical incentital factorspecificitical objectification of the working flowing production economic factor).
Обратният процес на трансформиране на текущия работен трудов и текущия
работен физически производствен икономически фактор в текущ работен производствен икономически фактор, представен от функцията
xvp(X) f = xvp(X)(lvp(X ), hvp(X))
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е инцентитално факторно-специфичностно интензиониране на текущия
работен трудов и текущия работен физически производствен икономически фактор* (incentital factorly-specificitical intensioning of the flowing working labour and flowing working physical production economic factor) [то е разновидност на специфичностното икономическо интензиониране* (specificitical economic intensioning), както и на икономическото интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия факторно-специфатен текущ работен
производствен икономически фактор
xvp(X) f = xvp(X)(lvp(X ), hvp(X))

не се променя с движението на точка по факторно-инцентиталната крива на
безразличието на текущия работен производствен икономически фактор
ICxvp(x)-incf. Затова уравнението на кривата ICxvp(x)-incf при дадено равнище на
общия факторно-специфатен текущ работен производствен икономически фактор е
xvp(X ) f = xvp(X )(lvp(X ), hvp(X)) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ факторно-специфатен текущ работен производствен икономически фактор
xvp(X ) f = xvp(X )(lvp(X ), hvp(X)) = const.

С движението на точка по факторно-центиталната крива на безразличието на
текущия работен производствен икономически фактор ICxvp(x)-incf, която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на текущия работен трудов и на текущия работен физически производствен
икономически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че един и същ
текущ работен производствен фактор може да съответства на различни комбинации на текущ работен трудов и текущ работен физически производствен
фактор обаче не означава, че при тях се постига един и същ резултат (като
икономически продукт например).
При произволна промяна на количествата на текущия работен трудов и
текущия работен физически производствен икономически фактор
28
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(dlvp(X), dhvp(X ))
(т.е. при движение на точка по факторно-инцентиталната крива на безразличието на текущия работен производствен икономически фактор ICxvp(x)-incf) прирастът на функцията на общия факторно-специфатен текущ работен производствен икономически фактор е нейният пълен диференциал
dxvp(X )(lvp(X ), hvp(X )) =
= mxvp(X) l (lvp(X ), hvp(X ))dlvp(X ) +
+ mxvp(X ) h (lvp(X), hvp(X))dhvp(X )

или, което е същото,
dxvp(X)(lvp(X), hvp(X)) =
∂xvp(X)(lvp(X), hvp(X))
=
dlvp(X ) +
∂lvp(X)
∂xvp(X)(lvp(X ), hvp(X ))
+
dhvp(X).
∂hvp(X )

Когато измененията в количествата на текущия работен трудов и текущия
работен физически производствен икономически фактор се извършват в рамките на дадена факторно-инцентитална крива на безразличието на текущия работен производствен икономически фактор, диференциалният прираст на функцията на общия факторно-специфатен текущ работен производствен икономически фактор е нулев. Това е така, защото противоположните изменения в
текущия работен трудов и в текущия работен физически производствен икономически фактор запазват непроменен техния общ факторно-специфатен текущ работен производствен икономически фактор:
dxvp(X)(lvp(X), hvp(X)) =
= mxvp(X ) l (lvp(X), hvp(X))dlvp(X) +
+ mxvp(X) h (lvp(X ), hvp(X ))dhvp(X) = 0.

Посочената зависимост се определя като като работно-факторноеквивалентно заместване на текущия работен трудов и текущия работен
физически производствен икономически фактор* (workingly-factorlyequivalent substitution of the flowing working labour and flowing working physical
production economic factor). То е работно-факторно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните
29
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия факторно-специфатен текущ работен производствен икономически фактор
mxvp (X ) l (lvp (X), hvp (X))dlvp (X),
mxvp(X ) h (lvp (X), hvp (X ))dhvp (X),

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия факторно-специфатен
текущ работен производствен икономически фактор, по отношение на което се
конституира факторно-инцентителната специфатна крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на работно-факторно-еквивалентно
заместване на текущия работен трудов и текущия работен физически
производствен икономически фактор* (marginal rate of the workinglyfactorly-equivalent substitution of the flowing working labour and flowing working
physical production economic factor)
MRXVPS(X) lh =
−

mxvp(X ) l (lvp(X ), hvp(X))
dhvp(X )
=−
=
dlvp(X)
mxvp(X) h (lvp(X), hvp(X ))

∂xvp(X )(lvp(X), hvp(X )) ∂xvp(X )(lvp(X), hvp(X ))
:
.
∂lvp(X)
∂hvp(X)

Тя е отрицателна величина


MRXVPS
(
X
)
<
0
lh





и е равна на отношението
dhvp(X)
dlvp(X )

между двата диференциални прираста на количествата на текущия работен
трудов и текущия работен физически производствен икономически фактор
(единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна
на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mxvp(X) l (lvp(X ), hvp(X))
mxvp(X ) h (lvp(X ), hvp(X ))
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------между пределния факторно-специфатен работен фактор на текущия работен
трудов производствен икономически фактор и пределния факторноспецифатен работен фактор на текущия работен физически производствен
икономически
фактор.
Пределната
норма
на
работно-факторноеквивалентното заместване на текущия работен трудов и текущия работен физически производствен икономически фактор MRXVPS(X) lh показва към определена точка от факторно-инцентиталната крива на безразличието на текущия работен производствен икономически фактор ICxvp(x)-incf с колко единици
трябва да се намали обемът на текущия работен физически производствен
икономически фактор, което да позволи да се увеличи обемът на текущия работен трудов производствен икономически фактор с една единица, така че
техният общ факторно-специфатен текущ работен производствен икономически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при
което икономическата единица (например индивидът) намалява прилагания от
нея текущ работен физически производствен икономически фактор, като икономисаният от това текущ работен производствен икономически фактор използва да разшири прилагания от нея текущ работен трудов производствен
икономически фактор.
Функцията на общия факторно-специфатен текущ работен производствен
икономически фактор е
xvp(X) f = xvp(X)(lvp(X ), hvp(X))

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на факторно-специфатния текущ работен производствен икономически фактор на О. Хесе* (Hesse incentital matrix of the factorly-specifatic flowing working production economic factor)
H ( xvp (X)) lh , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икономическа матрица на О. Хесе):
H ( xvp(X)) lh =
 ∂ 2 xvp(X)(lvp(X), hvp(X)) ∂ 2 xvp(X)(lvp(X ), hvp(X )) 


,
∂lvp(X ) ∂hvp(X )
∂lvp(X ) 2

 > 0.
= 2
 ∂ xvp(X)(lvp(X), hvp(X)) ∂ 2 xvp(X)(lvp(X ), hvp(X )) 
,


∂hvp(X ) ∂lvp(X)
∂hvp(X ) 2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( xvp (X ))lh елементи с положителни значения
∂ 2 xvp(X )(lvp(X), hvp(X))
> 0,
∂lvp(Y ) 2
∂ 2 xvp(X )(lvp(X), hvp(X))
>0
∂hvp(X) 2

показват, че пределният факторно-специфатен работен фактор на текущия работен трудов производствен икономически фактор и пределният факторноспецифатен работен фактор на текущия работен физически производствен
икономически фактор се увеличават с нарастването на текущия работен трудов производствен икономически фактор и на текущия работен физически
производствен икономически фактор. Това е законът за нарастващия пределен факторно-специфатен работен фактор на текущия работен трудов и
текущия работен физически производствен икономически фактор* (law of
the marginal factor-specifatic working factor increasing of the flowing working labour and flowing working physical and wotking economic factor). Законът за нарастващия пределен факторно-специфатен текущ работен фактор е друг израз
на насищането при изчерпането на дадения текущ работен производствен икономически фактор при нарастване на равнището на текущия работен
трудов производствен икономически фактор и на текущия работен физически
производствен икономически фактор. Според този закон при постоянни други
условия с нарастването на количеството на текущия работен трудов производствен икономически фактор или с нарастването на количеството на текущия работен физически производствен икономически фактор техният общ
факторно-специфатен текущ работен производствен икономически фактор се
увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им факторноспецифатни работен фактори нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на текущия работен физически производствен икономически фактор, всяка следваща единица прираст на
текущия работен трудов производствен икономически фактор изисква изчерпването на все по-големи порции от общия факторно-специфатен текущ работен производствен икономически фактор, както и че при постоянно равнище
на текущия работен трудов производствен икономически фактор, всяка
следваща единица прираст на текущия работен физически производствен икономически фактор също изисква изчерпването на все по-големи порции от об32
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------щия факторно-специфатен текущ работен производствен икономически фактор.
ТЕКУЩ РАБОТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР
(flowing working production economic factor) (ки) – във:
текущ работен трудов производствен икономически фактор;
текущ работен физически производствен икономически фактор;
текущ работенпроизводствен икономически фактор.
ТЕКУЩ РАБОТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowing working production ecorenomic factor) (подразбиран като предметностен работен производствен икореномически фактор), работен
производствен икореномически заряд, (*) – общо понятие за текущ работен
производствен икономически фактор и текущ работен производствен икотехномически фактор, които са негови разновидности; интерпретация на текущия производствен икореномически фактор xp(X ) като опредметеност
xvp(X ) на работната ценностност на текущия производствен икорено-

мически фактор W (xvp(X)) и като негова факторна предметна икореномическа оценка и която ценностност той разпредеметява в икореномическато
производство (като фаза на икореномическато възпроизводство) при дадена
общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; субективно-отразен
от общностната икономическа единица (в т.ч. и от индивида) обективнонеобходим текущ работен производствен икореномически фактор, който е
и общностно-необходим текущ работен производствен икореномически
фактор; абсолютно равнище на отдаване на икореномическа стойностност от
текущия производствен икореномически фактор при осъществяването на работна икореномическа дейност (на работна икореномическа активност),
при която се създава икореномически продукт, притежаващ способността при
неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В
този смисъл представлява текуща факторова стойностностна производствена икореномическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на стойностностните (които са и трансцентиталностни) производствени
икореномически способности. Представлява една от формите на съществуване
на текущия съзидателен производствен икореномически фактор xwp (X) (вж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------работен производствен икореномически фактор и центитален икореномически диспозат).
Специфично за определеността на текущия работен производствен икореномически фактор xvp(X) е, че двете му разновидности в лицето на текущия
работен производствен икономически фактор xvp(X ) и текущия работен
икотехномически фактор xvp(X) се намират във взаимозависимост помежду
си. Те са вид центитални икореномичностни дисп озанти (вж. центитален
икореномически диспозат), които като двойка образуват вид факторен икореномически диспозат* (factor ecorenomic disposate) (в икореномическото
производство) [последният е разновидност на предметния икореномически
диспозат* (objective ecorenomic disposate) (също)]. В границите на факторния
икореномически диспозат текущият работен производствен икономически
фактор (изпълняващ ролята на икореномическо явление) е предметна икономическа оценка* (objective economic estimatе) на текущия работен производствен икотехномически фактор (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating
/estimation/ economic function)
xvp(X) = E xvp ( X ) ( xvp(X))
(вж. икономическа оценка), където Exvp(X) е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), xvp(X) =
txvp(X) е общата икономическа оценка на текущия работен производствен
икотехномически фактор (total economic estimatе of the flowing working production ecotechnomic factor),
axvp(X ) =

xvp(X)
xvp(X)

е средната икономическа оценка на текущия работен производствен икотехnномически фактор (average economic estimatе of the flowing working production ecotechnomic factor) и
mxvp(X) =

dxvp(X)
dxvp(X)

е пределната икономическа оценка на текущия работен производствен
икотехnномически фактор (marginal economic estimatе of the flowing working
production ecotechnomic factor). Взаимните въздействия и взаимообусловеност34
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------та между текущия работен икономически и текущия работен икотехномически
производствен фактор образуват вид икореномическа област (вж. икореномика), която едновременно принадлежи на граничната икономика, в частност
на икотехномическата гранична икономика (вж. икономика), и на граничната икотехномика, в частност на икономическата гранична икотехномика (вж. икономика и икотехномика).
Според производствената икономическа факторност форми на съществуването на текущия работен производствен икореномически фактор са текущият работен трудов производствен икореномически фактор lvp(X ) и текущият работен физически производствен икореномически фактор hvp(X ) ,
зависимостта между които се основава върху зависимостта между работната
ценностност на текущия трудов производствен икореномически фактор
W (lvp(X )) [респ. стойностността на текущия трудов производствен икореномически фактор V (xp(X )) ; същото като текуща трудова икореномическа стойностност (на текущия трудов производствен икореномически
фактор)] и работната ценностност на текущия физически производствен икореномически фактор W (hvp(X)) [респ. стойностността на текущия физически производствен икореномически фактор V (hp(X)) ; същото
като текуща физическа икореномическа стойностност (на текущия физически производствен икореномически фактор)]. Текущият работен производствен икореномически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството
xvp(X ) негови предметностни единици (характерни за текущия работен производствен икореномически фактор) и (2) чрез количеството единици на работната ценностност на текущия производствения икореномически
фактор W (xvp(X)) (на неговата стойност). Според факторната икономическа определеност се разграничават трудово-определен текущ работен производствен икореномически фактор* (labourly-determinate flowing working production ecorenomic factor) и физическо-определен текущ работен производствен икореномически фактор* (physically-determinate flowing working production ecorenomic factor). Вж. също производствени икореномически фактори.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Текущият работен, текущият работен трудов и текущият работен
физически производствен икореномически фактор като факторноинцентитален текущо-работно-факторен икореномически спeцифат
Текущият работен производствен икореномически фактор xvp(X ) (в
характерни за текущия работен фактор предметностни единици) [и представен
от работната ценностност на текущия производствения икореномически
фактор W (xvp(X)) ] има статута на икореномическа съдържание, а текущият работен трудов производствен икореномически фактор lvp(X ) (в характерни за него предметностни единици) [и представен от работната ценностност на текущия трудов производствен икореномически фактор
W (lvp(X )) ] и текущият работен физически производствен икореномически фактор hvp(X ) (в характерни за него предметностни единици) [и представен от работната ценностност на текущия физически производствен
икореномически фактор W (hvp(X)) ] са негови взаимодействащи си икореномически форми, които са начини на съществуването му и са неотделими една
от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на продукт
без едновременното и взаимообусловено прилагане на трудово и физическо
стойностност е невъзможно). В това им качество текущият работен, текущият
работен трудов и текущият работен физически производствен икореномически
фактор образуват вид факторно-инцентитален текущо-работно-факторен
икореномически специфат* (factorly-incentital flowingly-workingly-factor
ecorenomic specifate) (вж. икореномически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина текущ
работен производствен икореномически фактор се трансформира (вж. икореномическа преобразование) в двойка от текущ работен трудов производствен
икореномически фактор и текущ работен физически производствен икореномически фактор, в които работният фактор се е опредметил, и за които той е
общ факторно-специфатен текущ работен производствен икореномически фактор* (total factorly-specifatic flowing working production ecorenomic factor) txvp (X ) f = xvp (X ) f (общ текущ работен фактор на текущия работен трудов и текущия работен физически фактор в границите на икореномическия
специфат). Един и същ текущ работен производствен икореномически фактор
може да се прояви в различни комбинации от текущ работен трудов и текущ
работен физически производствен икореномически фактор. Затова при непроменена величина на общия текущ работен производствен икореномически
36
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фактор съществува заместване между текущия трудов и текущия физическия
икореномически фактор, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез факторно-инцентиталната крива на безразличието на текущия работен производствен икореномически фактор*
(factorly-incentital indifference curve of the flowing working production
ecorenomic factor) IC xvp(x)-incf (фиг. 1). За целта се използва означението
xvp (X) f = xvp (X)(lvp (X ), hvp (X ))

за функцията на общия факторно-специфатен текущ работен производствен
икореномически фактор като функция на текущия работен трудов производствен икореномически фактор lvp(X ) и текущия работен физически производствен икореномически фактор hvp(X ) . Освен това
mxvp(X ) l =

∂ xvp(X)(lvp(X ), hvp(X ))

=

∂lvp(X)

∂ xvp(X) f
∂lvp(X )

е пределният факторно-специфатен работен фактор на текущия работен трудов производствен икореномически фактор* (marginal factorlyspecifatic working factor of the flowing creative labour production ecorenomic factor), а
mxvp(X ) h =

∂ xvp(X )(lvp(X), hvp(X))
∂ hvp(X )

=

∂ xvp(X ) f
∂ hvp(X )

е пределният факторно-специфатен работен фактор на текущия работен физически производствен икореномически фактор* (marginal factorlyspecifatic working factor of the flowing working physical production ecorenomic
factor).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Текущ работен физически
производствен икореномически фактор

hvp(X )
IC xvp(x)-incf
v

lvp(X )

0

Текущ работен трудов
производствен икореномически фактор
Фиг.1. Факторно-инцентитална крива на безразличието на текущия работен производствен икореномически фактор

Трансформирането на текущия работен производствен икореномически
фактор в текущ работен трудов и текущ работен физически производствен
икореномически фактор се определя като инцентитално факторноспецифичностно опредметяване на текущия работен производствен икореномически фактор* (incentital factorly-specificitical objectification of the
flowing working production ecorenomic factor) [то е разновидност на специфичностното икореномическа опредметяване* (specificitical ecorenomic
objectification), както и на икореномическато опредметяване изобщо], в т.ч.
трудово инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на текущия работен производствен икореномически фактор* (labour incentital
factor-specificitical objectification of the flowing working production ecorenomic
factor) и физическо инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на текущия работен производствен икореномически фактор*
(physical incentital factor-specificitical objectification of the working flowing production ecorenomic factor). Обратният процес на трансформиране на текущия
работен трудов и текущия работен физически производствен икореномически
фактор в текущ работен производствен икореномически фактор, представен от
функцията
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------xvp (X) f = xvp (X )(lvp (X ), hvp (X )),

е инцентитално факторно-специфичностно интензиониране на текущия
работен трудов и текущия работен физически производствен икореномически фактор* (incentital factorly-specificitical intensioning of the flowing working labour and flowing working physical production ecorenomic factor) [то е разновидност на специфичностното икореномическа интензиониране* (specificitical ecorenomic intensioning), както и на икореномическато интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия факторно-специфатен текущ работен
производствен икореномически фактор
xvp (X) f = xvp (X)(lvp (X ), hvp (X ))

не се променя с движението на точка по факторно-инцентиталната крива на
безразличието на текущия работен производствен икореномически фактор
IC xvp(x)-incf . Затова уравнението на кривата IC xvp(x)-incf при дадено равнище на
общия факторно-специфатен текущ работен производствен икореномически
фактор е
xvp (X ) f = xvp (X )(lvp (X), hvp (X )) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ факторно-специфатен текущ работен производствен икореномически
фактор
xvp (X ) f = xvp (X )(lvp (X), hvp (X )) = const.

С движението на точка по факторно-центиталната крива на безразличието на
текущия работен производствен икореномически фактор IC xvp(x)-incf , която е
низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на текущия работен трудов и на текущия работен физически производствен икореномически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че
един и същ текущ работен производствен фактор може да съответства на различни комбинации на текущ работен трудов и текущ работен физически про-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изводствен икореномически фактор обаче не означава, че при тях се постига
един и същ резултат (като икореномически продукт например).
При произволна промяна на количествата на текущия работен трудов и
текущия работен физически производствен икореномически фактор
(d lvp(X ), d hvp(X))
(т.е. при движение на точка по факторно-инцентиталната крива на безразличието на текущия работен производствен икореномически фактор IC xvp(x)-incf )

прирастът на функцията на общия факторно-специфатен текущ работен производствен икореномически фактор е нейният пълен диференциал
d xvp(X)(lvp(X ), hvp(X )) =
= mxvp(X) l (lvp(X ), hvp(X))d lvp(X ) +
+ mxvp(X ) h (lvp(X), hvp(X ))d hvp(X )

или, което е същото,
d xvp(X)(lvp(X ), hvp(X )) =
=

∂ xvp(X)(lvp(X ), hvp(X ))
∂lvp(X)

+

∂ xvp(X )(lvp(X), hvp(X))
∂ hvp(X )

d lvp(X) +
d hvp(X).

Когато измененията в количествата на текущия работен трудов и текущия
работен физически производствен икореномически фактор се извършват в
рамките на дадена факторно-инцентитална крива на безразличието на текущия
работен производствен икореномически фактор, диференциалният прираст на
функцията на общия факторно-специфатен текущ работен производствен икореномически фактор е нулев. Това е така, защото противоположните изменения в текущия работен трудов и в текущия работен физически производствен
икореномически фактор запазват непроменен техния общ факторноспецифатен текущ работен производствен икореномически фактор:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------d xvp(X)(lvp(X ), hvp(X )) =
= mxvp(X) l (lvp(X ), hvp(X))d lvp(X ) +
+ mxvp(X ) h (lvp(X), hvp(X))d hvp(X ) = 0.

Посочената зависимост се определя като като работно-факторноеквивалентно заместване на текущия работен трудов и текущия работен
физически производствен икореномически фактор* (workingly-factorlyequivalent substitution of the flowing working labour and flowing working physical
production ecorenomic factor). То е работно-факторно-еквивалентно, тъй като
еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните
значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия факторно-специфатен текущ работен производствен икореномически фактор
mxvp(X ) l (lvp(X), hvp(X))d lvp(X ),
mxvp(X ) h (lvp(X), hvp(X))d hvp(X ),

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия факторно-специфатен
текущ работен производствен икореномически фактор, по отношение на което
се конституира факторно-инцентителната специфатна крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на работно-факторноеквивалентно заместване на текущия работен трудов и текущия работен
физически производствен икореномически фактор* (marginal rate of the
workingly-factorly-equivalent substitution of the flowing working labour and flowing working physical production ecorenomic factor)
MRXVPS(X) lh =
−

d hvp(X )

=−

d lvp(X)

mxvp(X) l (lvp(X ), hvp(X ))
mxvp(X ) h (lvp(X), hvp(X))

∂ xvp(X)(lvp(X), hvp(X)) ∂ xvp(X )(lvp(X), hvp(X))
:
.
∂lvp(X )
∂ hvp(X )

Тя е отрицателна величина


MRXVPS
(
X
)
<
0
lh





и е равна на отношението
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------d hvp(X)
d lvp(X )

между двата диференциални прираста на количествата на текущия работен
трудов и текущия работен физически производствен икореномически фактор
(единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна
на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mxvp(X) l (lvp(X), hvp(X))
mxvp(X ) h (lvp(X ), hvp(X ))

между пределния факторно-специфатен работен фактор на текущия работен
трудов производствен икореномически фактор и пределния факторноспецифатен работен фактор на текущия работен физически производствен
икореномически фактор. Пределната норма на работно-факторноеквивалентното заместване на текущия работен трудов и текущия работен физически производствен икореномически фактор MRXVPS(X) lh показва към
определена точка от факторно-инцентиталната крива на безразличието на текущия работен производствен икореномически фактор IC xvp(x)-incf с колко единици трябва да се намали обемът на текущия работен физически производствен икореномически фактор, което да позволи да се увеличи обемът на текущия работен трудов производствен икореномически фактор с една единица,
така че техният общ факторно-специфатен текущ работен производствен икореномически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което икономическата единица (например индивидът) намалява
прилагания от нея текущ работен физически производствен икореномически
фактор, като икономисаният от това текущ работен производствен икореномически фактор използва да разшири прилагания от нея текущ работен трудов
производствен икореномически фактор.
Функцията на общия факторно-специфатен текущ работен производствен
икореномически фактор е
xvp (X) f = xvp (X)(lvp (X ), hvp (X )).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на факторно-специфатния текущ ра42
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ботен производствен икореномически фактор на О. Хесе* (Hesse incentital
matrix of the factorly-specifatic flowing working production ecorenomic factor)
H ( xvp(X)) lh , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икореномическа матрица на О. Хесе):
H ( xvp(X ))lh =
 ∂ 2 xvp(X )(lvp(X), hvp(X)) ∂ 2 xvp(X )(lvp(X), hvp(X)) 


,
2


∂lvp(X) ∂ hvp(X )
∂lvp(X )
= 2
 > 0.
2
 ∂ xvp(X )(lvp(X), hvp(X)) , ∂ xvp(X )(lvp(X), hvp(X)) 


∂ hvp(X) ∂lvp(X)
∂ hvp(X ) 2



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( xvp(X)) lh елементи с положителни значения
∂ 2 xvp(X )(lvp(X), hvp(X ))
∂lvp(X)

> 0,

2

∂ 2 xvp(X)(lvp(X ), hvp(X))
∂ hvp(X)

2

>0

показват, че пределният факторно-специфатен работен фактор на текущия работен трудов производствен икореномически фактор и пределният факторноспецифатен работен фактор на текущия работен физически производствен
икореномически фактор се увеличават с нарастването на текущия работен трудов производствен икореномически фактор и на текущия работен физически
производствен икореномически фактор. Това е законът за нарастващия пределен факторно-специфатен работен фактор на текущия работен трудов
и текущия работен физически производствен икореномически фактор*
(law of the marginal factor-specifatic working factor increasing of the flowing working labour and flowing working physical and wotking ecorenomic factor). Законът
за нарастващия пределен факторно-специфатен текущ работен икореномически фактор е друг израз на насищането при изчерпането на дадения текущ
работен производствен икореномически фактор при нарастване на равнището на текущия работен трудов производствен икореномически фактор и на
текущия работен физически производствен икореномически фактор. Според
този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на
43
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------текущия работен трудов производствен икореномически фактор или с нарастването на количеството на текущия работен физически производствен икореномически фактор техният общ факторно-специфатен текущ работен производствен икореномически фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове,
т.е. пределните им факторно-специфатни работен фактори нарастват, което се
дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на
текущия работен физически производствен икореномически фактор, всяка
следваща единица прираст на текущия работен трудов производствен икореномически фактор изисква изчерпването на все по-големи порции от общия
факторно-специфатен текущ работен производствен икореномически фактор,
както и че при постоянно равнище на текущия работен трудов производствен
икореномически фактор, всяка следваща единица прираст на текущия работен
физически производствен икореномически фактор също изисква изчерпването
на все по-големи порции от общия факторно-специфатен текущ работен производствен икореномически фактор.
ТЕКУЩ РАБОТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР
(flowing working production ecorenomic factor) (ки) – във:
текущ работен производствен икореномически фактор;
текущ работен трудов производствен икореномически фактор;
текущ работен физически производствен икореномически фактор.
ТЕКУЩ РАБОТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowing working production ecotechnomic factor) (подразбиран като
предметностен работен производствен икотехномически фактор), работен производствен икотехномически заряд, (*) – интерпретация на текущия
производствен икотехномически фактор xp(X ) като опредметеност xvp(X)
на работното усърдие на текущия производствен икотехномически фактор W (xvp(X )) и като негова факторна предметна икотехномическа оценка и
което усърдие той разпредеметява в икотехномическото производство (като
фаза на икотехномическото възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на
възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на
икотехномическо усилие от текущия производствен икотехномически фактор
при осъществяването на икотехномическа дейност (на икотехномическа
активност), при която се създава икотехномически продукт, притежаващ
способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически
44
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------потребности. В този смисъл представлява текуща факторова усилностна
производствена икотехномическа опредметеност и служи като един от
идентификаторите на усилностните (които са и трансцентиталностни) производствени икотехномически способности. Представлява една от формите на
съществуване на текущия съзидателен производствен икотехномически фактор xwp (X ) (вж. работен производствен икотехномически фактор и центитален икореномически диспозат).
Според производствената икономическа факторност форми на съществуването на текущия работен производствен икотехномически фактор са текущият работен трудов производствен икотехномически фактор lvp(X ) и
текущият работен физически производствен икотехномически фактор
hvp(X ) , зависимостта между които се основава върху зависимостта между работното усърдие на текущия трудов производствен икотехномически
фактор W (lvp(X )) [респ. усилието на текущия трудов производствен икотехномически фактор V (xp(X )) ; същото като текущо трудово икотехномическо усилие (на текущия трудов производствен икотехномически
фактор)] и работното усърдие на текущия физически производствен икотехномически фактор W (hvp(X )) [респ. усилието на текущия физически
производствен икотехномически фактор V (hp(X)) ; същото като текущо
физическо икотехномическо усилие (на текущия физически производствен
икотехномически фактор)]. Текущият работен производствен икотехномически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството xvp(X) негови предметностни единици (характерни за текущия работен производствен икотехномически фактор) и (2) чрез количеството единици на работното усърдие на
текущия производствения икотехномически фактор W (xvp(X )) (на неговата стойност). Според факторната икономическа определеност се разграничават трудово-определен текущ работен производствен икотехномически
фактор* (labourly-determinate flowing working production ecotechnomic factor) и
физическо-определен текущ работен производствен икотехномически
фактор* (physically-determinate flowing working production ecotechnomic
factor). Вж. също производствени икотехномически фактори.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Текущият работен, текущият работен трудов и текущият работен
физически производствен икотехномически фактор като факторноинцентитален текущо-работно-факторен икотехномически спeцифат
Текущият работен производствен икотехномически фактор xvp(X) (в
характерни за текущия работен фактор предметностни единици) [и представен
от работното усърдие на текущия производствения икотехномически
фактор W (xvp(X )) ] има статута на икотехномическо съдържание, а текущият работен трудов производствен икотехномически фактор lvp(X ) (в характерни за него предметностни единици) [и представен от работното усърдие на текущия трудов производствен икотехномически фактор
W (lvp(X )) ] и текущият работен физически производствен икотехномически фактор hvp(X ) (в характерни за него предметностни единици) [и представен от работното усърдие на текущия физически производствен икотехномически фактор W (hvp(X )) ] са негови взаимодействащи си икотехномически форми, които са начини на съществуването му и са неотделими една
от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на продукт
без едновременното и взаимообусловено прилагане на трудово и физическо
усилие е невъзможно). В това им качество текущият работен, текущият работен трудов и текущият работен физически производствен икотехномически
фактор образуват вид факторно-инцентитален текущо-работно-факторен
икотехномически специфат* (factorly-incentital flowingly-workingly-factor
ecotechnomic specifate) (вж. икотехномически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина текущ
работен производствен икотехномически фактор се трансформира (вж. икотехномическо преобразование) в двойка от текущ работен трудов производствен икотехномически фактор и текущ работен физически производствен икотехномически фактор, в които работният фактор се е опредметил, и за които
той е общ факторно-специфатен текущ работен производствен икотехномически фактор* (total factorly-specifatic flowing working production
ecotechnomic factor) (общ текущ работен фактор на текущия работен трудов и
текущия работен физически фактор в границите на икотехномическия специфат). Един и същ текущ работен производствен икотехномически фактор може
да се прояви в различни комбинации от текущ работен трудов и текущ работен
физически производствен икотехномически фактор. Затова при непроменена
величина на общия текущ работен производствен фактор съществува заместване между текущия трудов и текущия физическия фактор, като техните изме46
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез факторноинцентиталната крива на безразличието на текущия работен производствен икотехномически фактор* (factorly-incentital indifference curve of
the flowing working production ecotechnomic factor) IC xvp(x)-incf (фиг. 1). За целта
се използва означението
xvp(X) f = xvp(X)(lvp(X ), hvp(X ))

за функцията на общия факторно-специфатен текущ работен производствен
икотехномически фактор като функция на текущия работен трудов производствен икотехномически фактор lvp(X ) и текущия работен физически производствен икотехномически фактор hvp(X ) . Освен това
mxvp(X ) l =

∂ xvp(X)(lvp(X ), hvp(X )) ∂ xvp(X) f
=
∂lvp(X)
∂lvp(X )

е пределният факторно-специфатен работен фактор на текущия работен трудов производствен икотехномически фактор* (marginal factorlyspecifatic working factor of the flowing creative labour production ecotechnomic
factor), а
mxvp(X ) h =

∂ xvp(X )(lvp(X), hvp(X)) ∂ xvp(X ) f
=
∂ hvp(X )
∂ hvp(X )

е пределният факторно-специфатен работен фактор на текущия работен физически производствен икотехномически фактор* (marginal factorlyspecifatic working factor of the flowing working physical production ecotechnomic
factor).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Текущ работен физически
производствен икотехномически фактор

hvp(X)
IC xvp(x)-incf
v

lvp(X )

0

Текущ работен трудов
производствен икотехномически фактор
Фиг.1. Факторно-инцентитална крива на безразличието на текущия работен производствен икотехномически фактор

Трансформирането на текущия работен производствен икотехномически
фактор в текущ работен трудов и текущ работен физически производствен
икотехномически фактор се определя като инцентитално факторноспецифичностно опредметяване на текущия работен производствен икотехномически фактор* (incentital factorly-specificitical objectification of the
flowing working production ecotechnomic factor) [то е разновидност на специфичностното икотехномическо опредметяване* (specificitical ecotechnomic
objectification), както и на икотехномическото опредметяване изобщо], в
т.ч. трудово инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на
текущия работен производствен икотехномически фактор* (labour
incentital factor-specificitical objectification of the flowing working production
ecotechnomic
factor)
и
физическо
инцентитално
факторноспецифичностно опредметяване на текущия работен производствен икотехномически фактор* (physical incentital factor-specificitical objectification of
the working flowing production ecotechnomic factor). Обратният процес на трансформиране на текущия работен трудов и текущия работен физически производствен икотехномически фактор в текущ работен производствен икотехномически фактор, представен от функцията
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------xvp(X ) f = xvp(X )(lvp(X ), hvp(X )),

е инцентитално факторно-специфичностно интензиониране на текущия
работен трудов и текущия работен физически производствен икотехномически фактор* (incentital factorly-specificitical intensioning of the flowing
working labour and flowing working physical production ecotechnomic factor) [то е
разновидност на специфичностното икотехномическо интензиониране*
(specificitical ecotechnomic intensioning), както и на икотехномическото интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия факторно-специфатен текущ работен
производствен икотехномически фактор
xvp(X) f = xvp(X)(lvp(X ), hvp(X ))

не се променя с движението на точка по факторно-инцентиталната крива на
безразличието на текущия работен производствен икотехномически фактор
IC xvp(x)-incf . Затова уравнението на кривата IC xvp(x)-incf при дадено равнище на
общия факторно-специфатен текущ работен производствен икотехномически
фактор е
xvp(X) f = xvp(X )(lvp(X), hvp(X)) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ факторно-специфатен текущ работен производствен икотехномически
фактор
xvp(X) f = xvp(X )(lvp(X), hvp(X)) = const.

С движението на точка по факторно-центиталната крива на безразличието на
текущия работен производствен икотехномически фактор IC xvp(x)-incf , която е
низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на текущия работен трудов и на текущия работен физически производствен икотехномически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че
един и същ текущ работен производствен фактор може да съответства на различни комбинации на текущ работен трудов и текущ работен физически производствен фактор обаче не означава, че при тях се постига един и същ резултат (като икотехномически продукт например).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------При произволна промяна на количествата на текущия работен трудов и
текущия работен физически производствен икотехномически фактор
(d lvp(X ), d hvp(X))
(т.е. при движение на точка по факторно-инцентиталната крива на безразличието на текущия работен производствен икотехномически фактор IC xvp(x)-incf )

прирастът на функцията на общия факторно-специфатен текущ работен производствен икотехномически фактор е нейният пълен диференциал
d xvp(X)(lvp(X ), hvp(X )) =
= mxvp(X) l (lvp(X ), hvp(X))d lvp(X ) +
+ mxvp(X ) h (lvp(X), hvp(X ))d hvp(X )

или, което е същото,
d xvp(X)(lvp(X ), hvp(X )) =
=

∂ xvp(X)(lvp(X ), hvp(X ))
d lvp(X) +
∂lvp(X)

+

∂ xvp(X )(lvp(X), hvp(X))
d hvp(X).
∂ hvp(X )

Когато измененията в количествата на текущия работен трудов и текущия
работен физически производствен икотехномически фактор се извършват в
рамките на дадена факторно-инцентитална крива на безразличието на текущия
работен производствен икотехномически фактор, диференциалният прираст на
функцията на общия факторно-специфатен текущ работен производствен икотехномически фактор е нулев. Това е така, защото противоположните изменения в текущия работен трудов и в текущия работен физически производствен
икотехномически фактор запазват непроменен техния общ факторноспецифатен текущ работен производствен икотехномически фактор:
d xvp(X)(lvp(X ), hvp(X )) =
= mxvp(X) l (lvp(X ), hvp(X))d lvp(X ) +
+ mxvp(X ) h (lvp(X), hvp(X))d hvp(X ) = 0.

Посочената зависимост се определя като като работно-факторноеквивалентно заместване на текущия работен трудов и текущия работен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------физически производствен икотехномически фактор* (workingly-factorlyequivalent substitution of the flowing working labour and flowing working physical
production ecotechnomic factor). То е работно-факторно-еквивалентно, тъй като
еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните
значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия факторно-специфатен текущ работен производствен икотехномически фактор
mxvp(X ) l (lvp(X), hvp(X))d lvp(X ),
mxvp(X ) h (lvp(X), hvp(X))d hvp(X ),

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия факторно-специфатен
текущ работен производствен икотехномически фактор, по отношение на което се конституира факторно-инцентителната специфатна крива на неговото
безразличие, се извежда пределната норма на работно-факторноеквивалентно заместване на текущия работен трудов и текущия работен
физически производствен икотехномически фактор* (marginal rate of the
workingly-factorly-equivalent substitution of the flowing working labour and flowing working physical production ecotechnomic factor)
MRXVPS(X) lh =
−

mxvp(X) l (lvp(X ), hvp(X))
d hvp(X)
=−
=
d lvp(X )
mxvp(X ) h (lvp(X), hvp(X ))

∂ xvp(X)(lvp(X), hvp(X )) ∂ xvp(X )(lvp(X ), hvp(X))
:
.
∂lvp(X )
∂ hvp(X )

Тя е отрицателна величина


MRXVPS
(
X
)
<
0
lh





и е равна на отношението
d hvp(X)
d lvp(X )

между двата диференциални прираста на количествата на текущия работен
трудов и текущия работен физически производствен икотехномически фактор
(единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна
на отрицателното значение на обратното съотношение
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------−

mxvp(X) l (lvp(X), hvp(X))
mxvp(X ) h (lvp(X ), hvp(X ))

между пределния факторно-специфатен работен фактор на текущия работен
трудов производствен икотехномически фактор и пределния факторноспецифатен работен фактор на текущия работен физически производствен
икотехномически фактор. Пределната норма на работно-факторноеквивалентното заместване на текущия работен трудов и текущия работен физически производствен икотехномически фактор MRXVPS(X) lh показва към
определена точка от факторно-инцентиталната крива на безразличието на текущия работен производствен икотехномически фактор IC xvp(x)-incf с колко
единици трябва да се намали обемът на текущия работен физически производствен икотехномически фактор, което да позволи да се увеличи обемът на
текущия работен трудов производствен икотехномически фактор с една единица, така че техният общ факторно-специфатен текущ работен производствен
икотехномически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което икономическата единица (например индивидът) намалява
прилагания от нея текущ работен физически производствен икотехномически
фактор, като икономисаният от това текущ работен производствен икотехномически фактор използва да разшири прилагания от нея текущ работен трудов
производствен икотехномически фактор.
Функцията на общия факторно-специфатен текущ работен производствен
икотехномически фактор е
xvp(X) f = xvp(X)(lvp(X ), hvp(X )).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на факторно-специфатния текущ работен производствен икотехномически фактор на О. Хесе* (Hesse incentital
matrix of the factorly-specifatic flowing working production ecotechnomic factor)
H ( xvp(X)) lh , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икотехномическа матрица на О. Хесе):
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------H ( xvp(X ))lh =
 ∂ 2 xvp(X )(lvp(X), hvp(X)) ∂ 2 xvp(X )(lvp(X), hvp(X)) 


,
2
∂
lvp
(
X
)
∂
hvp
(
X
)


∂lvp(X )
= 2
> 0.
2
∂ xvp(X )(lvp(X), hvp(X)) ∂ xvp(X )(lvp(X), hvp(X)) 


,
2


∂
hvp
(
X
)
∂
lvp
(
X
)
∂ hvp(X )



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( xvp(X)) lh елементи с положителни значения
∂ 2 xvp(X )(lvp(X), hvp(X ))

> 0,

∂lvp(Y) 2
∂ 2 xvp(X)(lvp(X ), hvp(X))
∂ hvp(X) 2

>0

показват, че пределният факторно-специфатен работен фактор на текущия работен трудов производствен икотехномически фактор и пределният факторноспецифатен работен фактор на текущия работен физически производствен
икотехномически фактор се увеличават с нарастването на текущия работен
трудов производствен икотехномически фактор и на текущия работен физически производствен икотехномически фактор. Това е законът за нарастващия пределен факторно-специфатен работен фактор на текущия работен трудов и текущия работен физически производствен икотехномически фактор* (law of the marginal factor-specifatic working factor increasing of the
flowing working labour and flowing working physical and wotking ecotechnomic
factor). Законът за нарастващия пределен факторно-специфатен текущ работен
фактор е друг израз на насищането при изчерпането на дадения текущ работен производствен икотехномически фактор при нарастване на равнището на текущия работен трудов производствен икотехномически фактор и на
текущия работен физически производствен икотехномически фактор. Според
този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на
текущия работен трудов производствен икотехномически фактор или с нарастването на количеството на текущия работен физически производствен икотехномически фактор техният общ факторно-специфатен текущ работен производствен икотехномически фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им факторно-специфатни работен фактори нарастват, което
се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на текущия работен физически производствен икотехномически фактор, всяка
следваща единица прираст на текущия работен трудов производствен икотехномически фактор изисква изчерпването на все по-големи порции от общия
факторно-специфатен текущ работен производствен икотехномически фактор,
както и че при постоянно равнище на текущия работен трудов производствен
икотехномически фактор, всяка следваща единица прираст на текущия работен физически производствен икотехномически фактор също изисква изчерпването на все по-големи порции от общия факторно-специфатен текущ работен производствен икотехномически фактор.
ТЕКУЩ РАБОТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowing working production ecotechnomic factor) (ки) – във:
текущ работен производствен икотехномически фактор;
текущ работен трудов производствен икотехномически фактор;
текущ работен физически производствен икотехномически фактор.
ТЕКУЩ РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (flowing working labour production economic factor) (подразбиран
като предметностен текущ работен трудов производствен икономически
фактор), работен икономически труд, работен трудов производствен икономически заряд, (*) – интерпретация на текущия трудов производствен
икономически фактор lp(X) като опредметеност lvp(X) на работната ценност на текущия трудов производствен икономически фактор W(lvp(X))
[която е стойността на текущия трудов производствен икономически
фактор V(lp(X))] и като нейна факторна предметна икономическа оценка, която ценност от своя страна е ценностна икономическа оценка на работното
усърдие на текущия трудов производствен икотехномически фактор
W (lvp(X)) [същото като текущо трудово икотехномическо усилие (на текущия производствен икотехномически фактор) и като текущо трудовофакторно икотехномическо усилие* (flowing labourly-factor ecotechnomic
exertion), следователно текущият работен трудов производствен икономически фактор е метаикономическа оценка на това усилие], и която ценност
той разпредеметява в икономическото производство (като фаза на икономическото възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в
т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на икономическа
стойност от текущия трудов производствен икономически фактор при осъ54
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ществяването на икономическа дейност (на икономическа активност), при
която се създава икономически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В този
смисъл представлява текуща трудово-факторова стойностна производствена икономическа опредметеност и служи като един от идентификаторите
на стойностните и усилностните (които са и трансцентиталностни) производствени икономически способности. Той е и предметна икономическа оценка на
текущия работен трудов производствен икотехномически фактор (вж. работен
трудов производствен икотехномически фактор и центитален икореномически диспозат). Едновременно е разновидност на текущия работен производствен икономически фактор и на съзидателния трудов производствен
икономически фактор.
Текущият работен трудов производствен икономически фактор се измерва
двояко: (1) чрез количеството lvp(X) негови предметностни единици (характерни за текущия работен трудов производствен икономически фактор) и (2)
чрез количеството единици на работната ценност на текущия трудов производствен икономически фактор W(lvp(X)) (респ. на неговата стойност).
Според факторната икономическа определеност се разграничават трудовоопределен текущ работен трудов производствен икономически фактор*
(labourlly-determinate flowing working labour production economic factor) и физическо-определен текущ работен трудов производствен икономически
фактор* (physically-determinate flowing working labour production economic
factor). Вж. също производствени икономически фактори.
ТЕКУЩ РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (flowing working labour production ecorenomic factor) (подразбиран
като предметностен текущ работен трудов производствен икореномически фактор), работен икореномически труд, работен трудов производствен
икореномически заряд, (*) – общо понятие за текущ работен трудов производствен икономически фактор и текущ работен трудов производствен икотехномически фактор, които са негови разновидности; интерпретация на текущия трудов производствен икореномически фактор lp (X) като опредметеност lvp(X) на работната ценностност на текущия трудов производствен
икореномически фактор W (lvp(X)) [която е стойностност на текущия
трудов производствен икореномически фактор V (lp (X)) и като негова факторна предметна икореномическа оценка и което ценностност той разпредеме55
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тява в икореномическато производство (като фаза на икореномическато възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; субективно-отразен от общностната икономическа единица (в т.ч. и от
индивида) обективно-необходим текущ работен трудов производствен
икореномически фактор, който е и общностно-необходим текущ работен
трудов производствен икореномически фактор; абсолютно равнище на отдаване на икореномическа стойностност от текущия трудов производствен
икореномически фактор при осъществяването на текуща работна трудова
производствена икореномическа дейност (на текуща работна трудова
производствена икореномическа активност), при която се създава икореномически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл представлява
текуща трудово-факторова стойностностна производствена икореномическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на стойностностните (които са и трансцентиталностни) производствени икореномически
способности. Едновременно е разновидност на текущия работен производствен икореномически фактор и на съзидателния трудов производствен икореномически фактор. Текущият работен трудов производствен икореномически
фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството lvp(X) негови предметностни
единици (характерни за текущия работен трудов производствен икореномически фактор) и (2) чрез количеството единици на работната ценностност
на текущия трудов производствен икореномически фактор W (lvp(X))
(респ. на неговата стойностност). Според факторната икореномическа определеност се разграничават трудово-определен текущ работен трудов производствен икореномически фактор* (labourlly-determinate flowing working
labour production ecorenomic factor) и физическо-определен текущ работен
трудов производствен икореномически фактор* (physically-determinate flowing working labour production ecorenomic factor). Вж. също производствени икореномически фактори.
Специфично за определеността на текущия работен трудов производствен
икореномически фактор lvp(X ) е, че двете му разновидности в лицето на текущия работен трудов производствен икономически фактор lvp(X ) и текущия работен трудов икотехномически фактор lvp(X ) се намират във взаимозависимост помежду си. Те са вид центитални икореномичностни диспозанти (вж. центитален икореномически диспозат), които като двойка образуват
56
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вид факторен икореномически диспозат* (factor ecorenomic disposate) (в
икореномическото производство) [последният е разновидност на предметния
икореномически диспозат* (objective ecorenomic disposate) (също)]. В границите на факторния икореномически диспозат текущият работен трудов производствен икономически фактор (изпълняващ ролята на икореномическо явление) е предметна икономическа оценка* (objective economic estimatе) на текущия работен трудов производствен икотехномически фактор (изпълняващ
ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
lvp(X) = Elvp ( X ) (lvp(X))
(вж. икономическа оценка), където Elvp(X) е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), lvp(X) =
tlvp(X) е общата икономическа оценка на текущия работен трудов производствен икотехномически фактор (total economic estimatе of the flowing
working labour production ecotechnomic factor),
alvp(X) =

lvp(X)
lvp(X)

е средната икономическа оценка на текущия работен трудов производствен икотехnномически фактор (average economic estimatе of the flowing
working labour production ecotechnomic factor) и
mlvp(X) =

dlvp(X)
dlvp(X)

е пределната икономическа оценка на текущия работен трудов производствен икотехnномически фактор (marginal economic estimatе of the flowing working labour production ecotechnomic factor). Взаимните въздействия и
взаимообусловеността между текущия работен икономически и текущия работен икотехномически трудов производствен фактор образуват вид икореномическа област (вж. икореномика), която едновременно принадлежи на граничната икономика, в частност на икотехномическата гранична икономика
(вж. икономика), и на граничната икотехномика, в частност на икономическата гранична икотехномика (вж. икономика и икотехномика).
ТЕКУЩ РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowing working labour production ecotechnomic factor) (подраз57
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------биран като предметностен текущ работен трудов производствен икотехномически фактор), работен икотехномически труд, работен трудов производствен икотехномически заряд, (*) – интерпретация на текущия трудов
производствен икотехномически фактор lp (X) като опредметеност lvp(X) на
работното усърдие на текущия трудов производствен икотехномически
фактор W (lvp(X)) [което е усилие на текущия трудов производствен икотехномически фактор V (lp (X)) и като негова факторна предметна икотехномическа оценка и което усърдие той разпредеметява в икотехномическото
производство (като фаза на икотехномическото възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в
качеството й на възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на икотехномическо усилие от текущия трудов производствен
икотехномически фактор при осъществяването на икотехномическа
дейност (на икотехномическа активност), при която се създава икотехномически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл представлява
текуща трудово-факторова усилностна производствена икотехномическа
опредметеност и служи като един от идентификаторите на усилностните
(които са и трансцентиталностни) производствени икотехномически способности. Едновременно е разновидност на текущия работен производствен
икотехномически фактор и на съзидателния трудов производствен икотехномически фактор. Текущият работен трудов производствен икотехномически
фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството lvp(X) негови предметностни
единици (характерни за текущия работен трудов производствен икотехномически фактор) и (2) чрез количеството единици на работното усърдие на текущия трудов производствен икотехномически фактор W (lvp(X)) (респ. на
неговата усилие). Според факторната икотехномическа определеност се разграничават трудово-определен текущ работен трудов производствен икотехномически фактор* (labourlly-determinate flowing working labour production ecotechnomic factor) и физическо-определен текущ работен трудов производствен икотехномически фактор* (physically-determinate flowing working labour production ecotechnomic factor). Вж. също производствени икотехномически фактори.
ТЕКУЩ РАБОТЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowing working physical production economic factor) (подраз58
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------биран като предметностен текущ работен физически производствен икономически фактор), работен икономически физит, работен физически
производствен икономически заряд, (*) – интерпретация на текущия физически производствен икономически фактор hp(X) като опредметеност hvp(X)
на работната ценност на текущия физически производствен икономически фактор W(hvp(X)) [която е стойността на текущия физически производствен икономически фактор V(hp(X))] и като нейна факторна предметна
икономическа оценка, която ценност от своя страна е ценностна икономическа
оценка на работното усърдие на текущия физически производствен икотехномически фактор W (hvp(X)) [същото като текущо физическо икотехномическо усилие (на текущия производствен икотехномически фактор) и
като текущо физическо-факторно икотехномическо усилие* (flowing physically-factor ecotechnomic exertion), следователно текущият работен физически производствен икономически фактор е метаикономическа оценка на
това усилие] и която ценност той разпредеметява в икономическото производство (като фаза на икономическото възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството
й на възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на икономическа стойност от текущия физически производствен икономически фактор при осъществяването на икономическа дейност (на икономическа активност), при която се създава икономически продукт, притежаващ
способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически
потребности. В този смисъл представлява текуща физическо-факторова
стойностна производствена икономическа опредметеност и служи като
един от идентификаторите на стойностните и усилностните (които са и трансцентиталностни) производствени икономически способности. Той е и предметна икономическа оценка на текущия работен физически производствен
икотехномически фактор (вж. работен физически производствен икотехномически фактор и центитален икореномически диспозат). Едновременно е разновидност на текущия работен производствен икономически фактор и на съзидателния физически производствен икономически фактор.
Текущият работен физически производствен икономически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството hvp(X) негови предметностни единици
(характерни за текущия работен физически производствен икономически фактор) и (2) чрез количеството единици на работната ценност на текущия
физически производствен икономически фактор W(hvp(X)) (респ. на неговата стойност). Според факторната икономическа определеност се разгранича59
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ват трудово-определен текущ работен физически производствен икономически фактор* (labourlly-determinate flowing working physical production
economic factor) и физическо-определен текущ работен физически производствен икономически фактор* (physically-determinate flowing working
physical production economic factor). Вж. също производствени икономически
фактори.
ТЕКУЩ РАБОТЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowing working physical production ecorenomic factor)
(подразбиран като предметностен текущ работен физически производствен икореномически фактор), работен икореномически физит, работен физически производствен икореномически заряд, (*) – общо понятие за текущ
работен трудов производствен икономически фактор и текущ работен трудов производствен икотехномически фактор, които са негови разновидности;
интерпретация на текущия физически производствен икореномически фактор
hp(X) като опредметеност hvp(X) на работната ценностност на текущия
физически производствен икореномически фактор W (hvp(X)) [която е
стойностността на текущия физически производствен икореномически
фактор V (hp(X)) ] и като негова факторна предметна икореномическа оценка
която ценностност той разпредеметява в икореномическато производство (като фаза на икореномическато възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на
възпроизводствена икономическа единица; субективно-отразен от общностната икономическа единица (в т.ч. и от индивида) обективно-необходим текущ работен физически производствен икореномически фактор, който е и
общностно-необходим текущ работен физически производствен икореномически фактор; абсолютно равнище на отдаване на икореномическа
стойностност от текущия физически производствен икореномически фактор
при осъществяването на текуща работна физическа производствена икореномическа дейност (на текуща работна физическа производствена икореномическа активност), при която се създава икореномически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл представлява текуща физическофакторова стойностностна производствена икореномическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на стойностностните (които са и
трансцентиталностни) производствени икореномически способности (вж. ра60
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ботен физически производствен икореномически фактор и центитален икореномически диспозат). Едновременно е разновидност на текущия работен
производствен икореномически фактор и на съзидателния физически производствен икореномически фактор. Текущият работен физически производствен икореномически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството hvp(X)
негови предметностни единици (характерни за текущия работен физически
производствен икореномически фактор) и (2) чрез количеството единици на
работната ценностност на текущия физически производствен икореномически фактор W (hvp(X)) (респ. на неговата стойностност). Според факторната икореномическа определеност се разграничават трудово-определен
текущ работен физически производствен икореномически фактор* (labourlly-determinate flowing working physical production ecorenomic factor) и физическо-определен текущ работен физически производствен икореномически фактор* (physically-determinate flowing working physical production
ecorenomic factor). Вж. също производствени икореномически фактори.
Специфично за определеността на текущия работен физически производствен икореномически фактор hvp(X) е, че двете му разновидности в лицето на
текущия работен физически производствен икономически фактор hvp(X) и
текущия работен физически икотехномически фактор lvp(X ) се намират във
взаимозависимост помежду си. Те са вид центитални икореномичностни
диспозанти (вж. центитален икореномически диспозат), които като двойка
образуват вид факторен икореномически диспозат* (factor ecorenomic disposate) (в икореномическото производство) [последният е разновидност на
предметния икореномически диспозат* (objective ecorenomic disposate) (също)]. В границите на факторния икореномически диспозат текущият работен
физически производствен икономически фактор (изпълняващ ролята на икореномическо явление) е предметна икономическа оценка* (objective economic
estimatе) на текущия работен физически производствен икотехномически фактор (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
hvp(X) = E hvp ( X ) (hvp(X ))

(вж. икономическа оценка), където Ehvp(X) е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), hvp(X) =
thvp(X) е общата икономическа оценка на текущия работен физически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производствен икотехномически фактор (total economic estimatе of the flowing working physical production ecotechnomic factor),
ahvp(X) =

hvp(X )
hvp(X )

е средната икономическа оценка на текущия работен физически производствен икотехnномически фактор (average economic estimatе of the flowing working physical production ecotechnomic factor) и
mhvp(X ) =

dhvp(X)
dhvp(X)

е пределната икономическа оценка на текущия работен физически производствен икотехnномически фактор (marginal economic estimatе of the flowing working physical production ecotechnomic factor). Взаимните въздействия и
взаимообусловеността между работен творчески икономически и текущия работен икотехномически физически производствен фактор образуват вид икореномическа област (вж. икореномика), която едновременно принадлежи на
граничната икономика, в частност на икотехномическата гранична икономика (вж. икономика), и на граничната икотехномика, в частност на икономическата гранична икотехномика (вж. икономика и икотехномика).
ТЕКУЩ РАБОТЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowing working physical production ecotechnomic factor)
(подразбиран като предметностен текущ работен физически производствен икотехномически фактор), работен икотехномически физит, работен
физически производствен икотехномически заряд, (*) – интерпретация на
текущия физически производствен икотехномически фактор hp(X) като опредметеност hvp(X) на работното усърдие на текущия физически производствен икотехномически фактор W (hvp(X)) [която е усилието на текущия физически производствен икотехномически фактор V (hp(X)) ] и като
негова факторна предметна икотехномическа оценка което усърдие той разпредеметява в икотехномическото производство (като фаза на икотехномическото възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в
т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на икотехномическо усилие от текущия физически производствен икотехномически фактор при осъ62
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ществяването на икотехномическа дейност (на икотехномическа активност), при която се създава икотехномически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл представлява текуща физическо-факторова усилностна производствена икотехномическа опредметеност и служи като
един от идентификаторите на усилностните (които са и трансцентиталностни)
производствени икотехномически способности (вж. работен физически производствен икотехномически фактор и центитален икореномически диспозат).
Едновременно е разновидност на текущия работен производствен икотехномически фактор и на съзидателния физически производствен икотехномически фактор. Текущият работен физически производствен икотехномически
фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството hvp(X) негови предметностни единици (характерни за текущия работен физически производствен икотехномически фактор) и (2) чрез количеството единици на работното усърдие на
текущия физически производствен икотехномически фактор W (hvp(X))
(респ. на неговата усилие). Според факторната икотехномическа определеност се разграничават трудово-определен текущ работен физически производствен икотехномически фактор* (labourlly-determinate flowing working
physical production ecotechnomic factor) и физическо-определен текущ работен физически производствен икотехномически фактор* (physicallydeterminate flowing working physical production ecotechnomic factor). Вж. също
производствени икотехномически фактори.
ТЕКУЩ СПЕЦИФИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowing specific
economic factor) (ки) – във:
текущ специфичен производствен икономически фактор;
текущ специфичен трудов производствен икономически фактор;
текущ специфичен физически производствен икономически фактор.
ТЕКУЩ СПЕЦИФИЧЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowing
specific ecotechnomic factor) (ки) – във:
текущ специфичен производствен икотехномически фактор;
текущ специфичен трудов производствен икотехномически фактор;
текущ специфичен физически производствен икотехномически фактор.
ТЕКУЩ СПЕЦИФИЧЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowing specific production economic factor), специфичен производст63
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вен икономически заряд, (*) – производствен икономически фактор x(sp)(x),
който едновременно е текущ производствен икономически фактор и специфичен производствен икономически фактор; специфичен производствен икономически фактор, който в процеса на икономическото производство не се
задържа в повече от един производителски икономически цикъл (вж. трудов
производителски икономически цикъл [индивидуален] и физически производителски икономически цикъл [индивидуален] ) в съответната си субстанциална
форма; текущ производствен икономически фактор, изразен (измерен) в специфични единици на производствен икономически фактор (вж. специфична
икономическа система и специфични икономически ингредиенти); непосредствена форма, в която текущият специфичен производствен икономически
ресурс* (specific production economic resource) функционира в процеса на икономическото производство; специфично-изразени текущи икономически блага, които се използват в производството за създаване на икономическия продукт; същото като специфично-изразен текущ производителен икономически
запас (вж. възпроизводствени икономически запаси, възпроизводствени икономически ресурси); една от същностно-стратификационните разновидности
на производствените икономически фактори. Той е разпредметен интегрален
специфичен производствен икономически фактор и обикновено се измерва с
времето, през което в функционира в границите на дадения производителски
икономически цикъл (вж. трудов производителски икономически цикъл [индивидуален] и физически производителски икономически цикъл [индивидуален]).
Текущият специфичен производствен икономически фактор е вид производително икономическо благо (респ. производителен икономически запас или
производствен икономически ресурс), което спада към категорията на текущите икономически блага (вж. акумулативно-стратифицирана икономика).
Негови основни разновидности са текущият специфичен трудов производствен икономически фактор l(sp)(x) и текущият специфичен физически
производствен икономически фактор h(sp)(x). Според ингредиентната икономическа изразимост (в частност според ценностната икономическа ингредиентност) се разграничават текущ творчески специфичен производствен
икономически фактор* (flowing creative specific production economic factor)
x(sup)(x) и текущ работен специфичен производствен икономически фактор* (flowing working specific production economic factor) x(svp)(x). В това си
качество те са форми на съществуване на текущия съзидателен специфичен
производствен икономически фактор* (flowing making specific production
economic factor) x(swp)(x), какъвто по природа е текущият специфичен произ64
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------водствен икономически фактор. За разлика от текущия специфичен производствен икономически фактор интегралният специфичен производтвен икономически фактор x(sp)(y) може да се задържа не само в един, но и в повече
от един възпроизводствен кръгооборот в съответната си субстанциална форма. Текущият специфичен фактор служи само за еднократна употреба. От своя
страна, интегралният специфичен фактор е натрупан (акумулиран) текущ специфичен фактор и затова съдържа като свой елемент и текущия специфичен
фактор (без обаче последният да се включва изцяло в него). Според факторната икономическа определеност се разграничават текущ специфичен трудово-определен производствен икономически фактор* (flowing specific
labourly-determinate production economic factor) и текущ специфичен физическо-определен производствен икономически фактор* (flowing specific
physically-determinate production economic factor).
ТЕКУЩ СПЕЦИФИЧЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowing specific production economic factor) (ки) – във:
текущ специфичен производствен икономически фактор;
текущ специфичен трудов производствен икономически фактор;
текущ специфичен физически производствен икономически фактор.
ТЕКУЩ СПЕЦИФИЧЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (flowing specific production ecotechnomic factor), производствен
икотехномически заряд, (*) – производствен икотехномически фактор
x( sp)( x ) , който едновременно е текущ производствен икотехномически фактор и специфичен производствен икотехкномически фактор; специфичен
производствен икотехномически фактор, който в процеса на икотехномическото производство не се задържа в повече от един производителски икотехномически цикъл (вж. трудов производителски икономически цикъл [индивидуален] и физически производителски икономически цикъл [индивидуален] ) в съответната си субстанциална форма; текущ производствен икотехномически фактор, изразен (измерен) в специфични единици на производствен
икотехномически фактор (вж. специфична икотехномическа система и специфични икотехномически ингредиенти); непосредствена форма, в която текущият специфичен производствен икотехномически ресурс* (specific
production ecotechnomic resource) функционира в процеса на икотехномическото производство; специфично-изразени текущи икотехномически блага,
които се използват в производството за създаване на икотехномическия про65
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дукт; същото като специфично-изразен текущ производителен икотехномически запас (вж. възпроизводствени икономически запаси, възпроизводствени
икономически ресурси); една от същностно-стратификационните разновидности на производствените икотехномически фактори. Той е разпредметен интегрален специфичен производствен икотехномически фактор и обикновено се
измерва с времето, през което в функционира в границите на дадения производителски икотехномически цикъл (вж. трудов производителски икотехномически цикъл [индивидуален] и физически производителски икотехномически
цикъл [индивидуален] ). Текущият специфичен производствен икотехномически
фактор е вид производително икотехномическо благо (респ. производителен
икотехномически запас или производствен икотехномически ресурс), което
спада към категорията на текущите икотехномически блага (вж. акумулативно-стратифицирана икотехномика).
Негови основни разновидности са текущият специфичен трудов производствен икотехномически фактор l ( sp)( x ) и текущият специфичен физически производствен икотехномически фактор h( sp)( x ) . Според ингредиентната икономическа изразимост (в частност според ценностната икономическа ингредиентност) се разграничават текущ творчески специфичен производствен икотехномически фактор* (flowing creative specific production
ecotechnomic factor) x( s up )(x ) и текущ работен специфичен производствен
икотехномически фактор* (flowing working specific production ecotechnomic
factor) x( svp)( x ) . В това си качество те са форми на съществуване на текущия
съзидателен специфичен производствен икотехномически фактор*
(flowing making specific production ecotechnomic factor) x( swp )( x ) , какъвто по
природа е текущият специфичен производствен икотехномически фактор. За
разлика от текущия специфичен производствен икотехномически фактор интегралният специфичен производтвен икотехномически фактор x( sp)( y)
може да се задържа не само в един, но и в повече от един възпроизводствен
кръгооборот в съответната си субстанциална форма. Текущият специфичен
фактор служи само за еднократна употреба. От своя страна, интегралният специфичен фактор е натрупан (акумулиран) текущ специфичен фактор и затова
съдържа като свой елемент и текущия специфичен фактор (без обаче последният да се включва изцяло в него). Според факторната икономическа определеност се разграничават текущ специфичен трудово-определен производствен икотехномически фактор* (flowing specific labourly-determinate
production ecotechnomic factor) и текущ специфичен физическо-определен
66
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производствен икотехномически фактор* (flowing specific physicallydeterminate production ecotechnomic factor).
ТЕКУЩ СПЕЦИФИЧЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (flowing specific production ecotechnomic factor) (ки) – във:
текущ специфичен производствен икотехномически фактор;
текущ специфичен трудов производствен икотехномически фактор;
текущ специфичен физически производствен икотехномически фактор.
ТЕКУЩ СПЕЦИФИЧЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowing specific labour production economic factor), специфичен трудов производствен икономически заряд, специфичен икономически труд, (*) – трудов производствен икономически фактор l(sp)(x) (вж.
и производствени икономически фактори), който едновременно е специфичен
производствен икономически фактор (вж. и трудови производствени икономически фактори) и текущ производствен икономически фактор; специфичен
трудов производствен икономически фактор, който в процеса на икономическото производство не се задържа в повече от един трудов производителски
икономически цикъл (вж. трудов производителски икономически цикъл [индивидуален] ); вид специфично трудово производително икономическо благо
(респ. специфичен трудов производителен икономически запас или специфичен трудов производствен икономически ресурс), спадащо към категорията на
текущите икономически блага (вж. акумулативно-стратифицирана икономика); текущ трудов производствен икономически фактор, който e изразен (измерен) в специфични единици на производствен икономически фактор (вж.
специфична икономическа система и специфични икономически ингредиенти).
Според ингредиентната икономическа изразимост (в частност според ценностната икономическа ингредиентност) се разграничават текущ творчески
специфичен трудов производствен икономически фактор* (flowing cretive
specific labour production economic factor) l(sup)(x) и текущ работен специфичен трудов производствен икономически фактор* (flowing working specific
labour production economic factor) l(svp)(x). В това си качество те са форми на
съществуване на текущия съзидателен специфичен трудов производствен
икономически фактор* (flowing making specific labour production economic
factor) l(swp)(x), каквто по природа е текущият специфичен трудов производствен икономически фактор. Според факторната икономическа определеност се разграничават текущ специфичен трудово-определен трудов про67
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изводствен икономически фактор* (flowing specific labourly-determinate labour production economic factor) и текущ специфичен физическо-определен
трудов производствен икономически фактор* (flowing specific physicallydeterminate labour production economic factor).
ТЕКУЩ СПЕЦИФИЧЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowing specific labour production ecotechnomic factor),
специфичен трудов производствен икотехномически заряд, специфичен
икотехномически труд, (*) – трудов производствен икотехномически фактор l ( sp)( x ) (вж. и производствени икотехномически фактори), който едновременно е специфичен производствен икотехномически фактор (вж. и трудови производствени икономически фактори) и текущ производствен икотехномически фактор; специфичен трудов производствен икотехномически
фактор, който в процеса на икотехномическото производство не се задържа
в повече от един трудов производителски икотехномически цикъл (вж.
трудов производителски икономически цикъл [индивидуален] ); вид специфично трудово производително икотехномическо благо (респ. специфичен трудов
производителен икотехномически запас или специфичен трудов производствен икотехномически ресурс), спадащо към категорията на текущите икотехномически блага (вж. акумулативно-стратифицирана икономика); текущ
трудов производствен икотехномически фактор, който e изразен (измерен) в
специфични единици на производствен икотехномически фактор (вж. специфична икономическа система и специфични икономически ингредиенти). Според ингредиентната икономическа изразимост (в частност според ценностната икономическа ингредиентност) се разграничават текущ творчески
специфичен трудов производствен икотехномически фактор* (flowing cretive specific labour production ecotechnomic factor) l ( s up )(x ) и текущ работен
специфичен трудов производствен икотехномически фактор* (flowing
working specific labour production ecotechnomic factor) l ( svp)( x ) . В това си качество те са форми на съществуване на текущия съзидателен специфичен
трудов производствен икотехномически фактор* (flowing making specific
labour production ecotechnomic factor) l ( swp )( x ) , каквто по природа е текущият специфичен трудов производствен икотехномически фактор. Според
факторната икотехномическа определеност се разграничават текущ специфичен трудово-определен трудов производствен икотехномически фактор* (flowing specific labourly-determinate labour production ecotechnomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------factor) и текущ специфичен физическо-определен трудов производствен
икотехномически фактор* (flowing specific physically-determinate labour production ecotechnomic factor).

ТЕКУЩ СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowing specific physical production economic factor),
специфичен физически производствен икономически заряд, специфичен
икономически физит, (*) –физически производствен икономически фактор
h(sp)(x) (вж. и производствени икономически фактори), който едновременно е
специфичен производствен икономически фактор (вж. и физически производствени икономически фактори) и текущ производствен икономически
фактор; специфичен физически производствен икономически фактор, който в
процеса на икономическото производство не се задържа в повече от един
физически производителски икономически цикъл (вж. физически производителски икономически цикъл [индивидуален] ); вид специфично физическо
производително икономическо благо (респ. специфичен физически производителен икономически запас или специфичен физически производствен икономически ресурс), спадащо към категорията на текущите икономически блага
(вж. акумулативно-стратифицирана икономика); текущ физически производствен икономически фактор, който e изразен (измерен) в специфични единици на производствен икономически фактор (вж. специфична икономическа
система и специфични икономически ингредиенти). Според ингредиентната
икономическа изразимост (в частност според ценностната икономическа ингредиентност) се разграничават текущ творчески специфичен физически
производствен икономически фактор* (flowing creative specific physical
production economic factor) h(sup)(x) и текущ работен специфичен физически
производствен икономически фактор* (flowing working specific physical
production economic factor) h(svp)(x). В това си качество те са форми на съществуване на текущия съзидателен специфичен физически производствен
икономически фактор* (flowing making specific physical production economic
factor) h(swp)(x), каквто по природа е текущият специфичен физически производствен икономически фактор. Според факторната икономическа определеност се разграничават текущ специфичен трудово-определен физически
производствен икономически фактор* (flowing specific labourly-determinate
physical production economic factor) и текущ специфичен физическоопределен физически производствен икономически фактор* (flowing
specific physically-determinate physical production economic factor).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕКУЩ СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowing specific physical production ecotechnomic
factor), специфичен физически производствен икотехномически заряд,
специфичен икотехномически физит, (*) –физически производствен икотехномически фактор h( sp)( x ) (вж. и производствени икономически фактори), който едновременно е специфичен производствен икотехномически фактор (вж. и физически производствени икономически фактори) и текущ производствен икотехномически фактор; специфичен физически производствен
икотехномически фактор, който в процеса на икотехномическото производство не се задържа в повече от един физически производителски икотехномически цикъл (вж. физически производителски икономически цикъл
[индивидуален] ); вид специфично физическо производително икотехномическо
благо (респ. специфичен физически производителен икотехномически запас
или специфичен физически производствен икотехномически ресурс), спадащо
към категорията на текущите икотехномически блага (вж. акумулативностратифицирана икономика); текущ физически производствен икотехномически фактор, който e изразен (измерен) в специфични единици на производствен икотехномически фактор (вж. специфична икономическа система и
специфични икономически ингредиенти). Според ингредиентната икохномическа изразимост (в частност според ценностната икономическа ингредиентност) се разграничават текущ творчески специфичен физически производствен икотехномически фактор* (flowing creative specific physical
production ecotechnomic factor) h( s up )(x ) и текущ работен специфичен физически производствен икотехномически фактор* (flowing working specific
physical production ecotechnomic factor) h( svp)( x ) ). В това си качество те са
форми на съществуване на текущия съзидателен специфичен физически
производствен икотехномически фактор* (flowing making specific physical
production ecotechnomic factor) h( swp )( x ) , каквто по природа е текущият специфичен физически производствен икотехномически фактор. Според факторната икономическа определеност се разграничават текущ специфичен
трудово-определен физически производствен икотехномически фактор*
(flowing specific labourly-determinate physical production ecotechnomic factor) и
текущ специфичен физическо-определен физически производствен икотехномически фактор* (flowing specific physically-determinate physical production ecotechnomic factor).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕКУЩ СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowing making
economic factor) (ки) – във:
текущ съзидателен трудов производствен икономически фактор;
текущ съзидателен физически производствен икономически фактор.
ТЕКУЩ СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowing making ecotechnomic factor) (ки) – във:
текущ съзидателен трудов производствен икотехномически фактор;
текущ съзидателен физически производствен икотехномически фактор.
ТЕКУЩ СЪЗИДАТЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowing making production economic factor) (подразбиран като предметностен текущ съзидателен производствен икономически фактор), съзидателен факторен производствен икономическr заряд, (*) – интерпретация на
текущия производствен икономически фактор xp(X) като текуща опредметеност xwp(X) на съзидателната ценност на текущия производствен икономически фактор W(xwp(X)) и като нейна факторна предметна икономическа
оценка, която ценност от своя страна е ценностна икономическа оценка на текущото съзидателното усърдие на производствения икотехномически
фактор W ( xwp(X )) [същото като текущо икотехномическо усърдие (на
производствения икотехномически фактор) и като факторно икотехномическо усърдие* (factor economic diligence),и следователно текущият съзидателен производствен икономически фактор е метаикономическа оценка
на това усърдие] и която ценнос той разпредеметява в икономическото производство (като фаза на икономическо възпроизводство) при дадена общностна
икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на
възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на
текуща икономическа ценност от текущия производствен икономически фактор при осъществяването на икономическа дейност (на икономическа активност), при която се създава икономически продукт, притежаващ способността
при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности.
В този смисъл представлява текуща факторова ценностна производствена
икономическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на
ценностните и усърдностните (изобщо на трансцентиталностните) производствени икономически способности. Той е и предметна икономическа оценка на
текущия съзидателен производствен икотехномически фактор (вж. съзидате-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лен производствен икотехномически фактор и центитален икореномически
диспозат).
Според производствената икономическа факторност форми на съществуването на текущия съзидателен производствен икономически фактор са текущият съзидателен трудов производствен икономически фактор lwp(X) и
текущият съзидателен физически производствен икономически фактор
hwp(X), зависимостта между които се основава върху зависимостта между съзидателната ценност на текущия трудов производствен икономически
фактор W(lwp(X)) [респ. ценността на текущия трудов производствен
икономически фактор W(lp(X))] и съзидателната ценност на текущия физически производствен икономически фактор W(hwp(X)) [респ. ценността
на текущия физически производствен икономически фактор W(hp(X))], а
оттам – и върху зависимостта между съзидателното усърдие на текущия
трудов производствен икотехномически фактор [същото като текущо
трудово икотехномическо усърдие (на текущия трудов производствен
икотехномически фактор)] и съзидателното усърдие на текущия физически производствен икотехномически фактор [същото като текущо физическо икотехномическо усърдие (на текущия физически производствен
икотехномически фактор)]. Според ценностната икономическа ингредиентност форми на неговото съществуване са текущият творчески производствен икономически фактор xup(X) и работният производствен икономически
фактор xvp(X), зависимостта между които се основава върху зависимостта
между творческата ценност на текущия производствен икономически
фактор W(xup(X)) [респ. полезността на текущия производствен икономически фактор U(xp(X))] и работната ценност на текущия производствения икономически фактор W(xvp(X)) [респ. стойността на текущия
производствен икономически фактор V(xp(X))], а оттам – и върху зависимостта между творческото усърдие на текущия производствения икотехномически фактор [същото като текущо икотехномическо умение (на текущия производствен икотехномически фактор)] и работното усърдие на
текущия производствен икотехномически фактор [същото като текущо
икотехномическо усилие (на текущия производствен икотехномически
фактор)]. Текущият съзидателен производствен икономически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството xwp(X) негови предметностни единици
(характерни за текущия съзидателен производствен икономически фактор) и
(2) чрез количеството единици на съзидателната ценност на текущия производствен икономически фактор W(xwp(X)). Според факторната икономи72
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа определеност се разграничават трудово-определен текущ съзидателен
производствен икономически фактор* (labourly-determinate flowing making
production economic factor) и физическо-определен текущ съзидателен производствен икономически фактор* (physically-determinate flowing making
production economic factor). Вж. също производствени икономически фактори.
1. Текущият съзидателен, текущият творчески и текущият работен
производствен икономически фактор като съзидателно-инцентитален
текущо-съзидателно-факторен икономически спeцифат
Текущият съзидателен производствен икономически фактор xwp(X) (в
характерни за текущия съзидателен фактор предметностни единици) [и представен от съзидателната ценност на текущия производствен икономически
фактор W(xwp(X))] има статута на икономическо съдържание, а текущият
творчески производствен икономически фактор xup(X) (в характерни за текущия творчески фактор предметностни единици) [и представен от творческата ценност на текущия производствен икономически фактор
W(xup(X))] и текущият работен производствен икономически фактор
xvp(X) (в характерни за текущия работен фактор предметностни единици) [и
представен от работната ценност на текущия производствен икономически фактор W(xvp(X))] са негови взаимодействащи си икономически форми,
които са начини на съществуването му и са неотделими една от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на текущи творчески умения и текущи
работни усилия е невъзможно. В това им качество текущият съзидателен, текущият творчески и текущият работен производствен икономически фактор
образуват вид съзидателно-инцентитален текущо-съзидателно-факторен
икономически специфат* (flowingly-makingly-incentital makingly-factor economic specifate) (вж. икономически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина текущ
съзидателен производствен икономически фактор се трансформира (вж. икономическо преобразование) в двойка от текущ творчески производствен икономически фактор и текущ работен производствен икономически фактор, в
които текущият съзидателен фактор се е опредметил, и за които той е общ съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен икономически
фактор* (total makingly-specifatic flowing making production economic factor)
(общ текущ съзидателен фактор на текущия творчески и текущия работен фактор в границите на икономическия специфат). Един и същ съзидателен текущ
73
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателен производствен икономически фактор може да се прояви в различни комбинации от текущ творчески и текущ работен производствен икономически фактор. Затова при непроменена величина на общия съзидателноспецифатен текущ съзидателен фактор съществува заместване между текущия
творчески и текущия работен фактор, като техните изменения са противоположни.
Тези
зависимости
се
експлицират
чрез
съзидателноинцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен производствен икономически фактор* (makingly-incentital indifference curve of the
flowing making production economic factor) ICxwp(x)-incm (фиг. 1). За целта се използва означението
xwp (X ) m = xwp (X)( xup (X ), xvp (X ))

за функцията на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен икономически фактор като функция на текущия творчески производствен икономически фактор xup(X) текущия работен производствен икономически фактор xvp(X). Освен това
mxwp(X ) u =

∂xwp(X )( xup(X), xvp(X)) ∂xwp(X) m
=
∂xup(X )
∂xup(X)

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на текущия
творчески производствен икономически фактор* (marginal makinglyspecifatic making factor of the flowing creative production economic factor), а
mxwp(X ) v =

∂xwp(X )( xup(X ), xvp(X)) ∂xwp(X ) m
=
∂xvp(X)
∂xvp(X)

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на текущия
работен производствен икономически фактор* (marginal makingly-specifatic
making factor of the flowing working production economic factor).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Текущ работен производствен
икономически фактор
xvp(X)
ICxwp(x)-incm

0

xup(X)
Текущ творчески производствен
икономически фактор

Фиг. 1. Съзидателно-инцентитална крива на
безразличието на текущия съзидателен производствен икономически фактор

Трансформирането на съзидателно-специфатния текущ съзидателен производствен икономически фактор в текущ творчески и текущ работен производствен икономически фактор се определя като инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на текущия съзидателен производствения икономически фактор* (incentital makingly-specificitical objectification
of the flowing making production economic factor) [то е разновидност на специфичностното икономическо опредметяване* (specificitical economic objectification), както и на икономическото опредметяване изобщо], в т.ч. креативно
инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на текущия
съзидателен производствен икономически фактор* (creative incentital makingly-specificitical objectification of the flowing making production economic
factor) и работно инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на текущия съзидателен производствен икономически фактор*
(working incentital makingly-specificitical objectification of the flowing making
production economic factor). Обратният процес на трансформиране на текущия
творчески и текущия работен производствен икономически фактор в съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен икономически фактор,
представен от функцията
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------xwp (X ) m = xwp (X)( xup (X ), xvp )(X ),
е инцентитално съзидателно-специфичностно интензиониране на текущия творчески и текущия работен производствен икономически фактор*
(incentital makingly-specificitical intensioning of the flowing creative and flowing
working production economic factor) [то е разновидност на специфичностното
икономическо интензиониране* (specificitical economic intensioning), както и
на икономическото интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен икономически фактор
xwp (X ) m = xwp (X)( xup (Y ), xvp (X ))

не се променя с движението на точка по инцентиталната крива на безразличието на съзидателно-специфатния текущ съзидателен производствен икономически фактор ICxwp(x)-incm. Затова уравнението на кривата ICxwp(x)-incm при дадено
равнище на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен
икономически фактор е
xwp (X ) m = xwp (X )( xup (X), xvp (X)) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен икономически
фактор
xwp (X ) m = xwp (X )( xup (X), xvp (X)) = const.
С движението на точка по съзидателно-центиталната крива на безразличието
на текущия съзидателен производствен икономически фактор ICxwp(x)-incm, която
е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на текущия творчески и на текущия работен производствен икономически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на
едното замества намаляването на другото. Положението, че един и същ текущ
съзидателен производствен фактор може да съответства на различни комбинации на текущ творчески и текущ работен производствен фактор обаче не означава, че при тях се постига един и същ резултат (като икономически продукт
например).
При произволна промяна на количествата на текущия творчески и текущия работен производствен икономически фактор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(dxup(X), dxvp(X ))
(т.е. при движение на точка по съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен производствен икономически фактор ICxwp(x)incm) прирастът на функцията на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен икономически фактор е нейният пълен диференциал
dxwp(X)( xup(X ), xvp(X )) =

= mxwp(X ) u ( xup(X ), xvp(X ))dxup(X ) +
+ mxwp(X) v ( xup(X), xvp)(X))dxvp(X)

или, което е същото,
dxwp(X)( xup(X ), xvp(X )) =

∂xwp(X )( xup(X ), xvp(X ))
dxup(X) +
∂xup(X )
∂xwp(X )( xup(X ), xvp(X))
+
dxvp(X ).
∂xvp(X)

=

Когато измененията в количествата на текущия творчески и текущия работен производствен икономически фактор се извършват в рамките на дадена
съзидателно-инцентитална крива на безразличието на текущия съзидателен
производствен икономически фактор, диференциалният прираст на функцията
на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен икономически фактор е нулев. Това е така, защото противоположните изменения в
текущия творчески и в текущия работен производствен икономически фактор
запазват непроменен техния общ съзидателно-специфатен текущ съзидателен
производствен икономически фактор:
dxwp(X )( xup(X ), xvp(X)) =

= mxwp(X ) u ( xup(X ), xvp(X))dxup(X) +
+ mxwp(X) v ( xup(X ), xvp(X ))dxvp(X) = 0.

Посочената зависимост се определя като като съзидателно-факторноеквивалентно заместване на текущия творчески и текущия работен
производствен
икономически
фактор*
(makingly-factorly-equivalent
substitution of the flowing creative and flowing working production economic
factor). То е съзидателно-факторно-еквивалентно, тъй като еквивалентността
на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата
диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------прираста на приравнената към нула функция на общия съзидателноспецифатен текущ съзидателен производствен икономически фактор
mxwp (X ) u ( xup (X), xvp (X))dxup (X),
mxwp (X) v ( xup (X), xvp(X ))dxvp (X ),

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия съзидателноспецифатен текущ съзидателен производствен икономически фактор, по отношение на което се конституира съзидателно-инцентителната специфатна
крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на съзидателно-факторно-еквивалентно заместване на текущия творчески и текущия
работен производствен икономически фактор* (marginal rate of the makingly-factorly-equivalent substitution of the flowing creative and flowing working
production economic factor)
MRXWPS(X ) uv =

−

mxwp(X ) u ( xup(X), xvp(X))
dxvp(X )
=−
=
dxup(X)
mxwp(X) v ( xup(X ), xvp(X ))

∂xwp (X )( xup(X ), xvp(X )) ∂xwp(X )( xup(X ), xvp(X ))
:
.
∂xup(X)
∂xvp(X)

Тя е отрицателна величина


MRXWPS
(
X
)
<
0
uv





и е равна на отношението
dxvp(X )
dxup(X)

между двата диференциални прираста на количествата на текущия творчески и
текущия работен производствен икономически фактор (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mxwp(X ) u ( xup(X), xvp(X ))
mxwp(X) v ( xup(X ), xvp(X))

между пределния съзидателно-специфатен съзидателен фактор на текущия
творчески производствен икономически фактор и пределния съзидателно78
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------специфатен съзидателен фактор на текущия работен производствен икономически фактор. Пределната норма на съзидателно-факторно-еквивалентното заместване на текущия творчески и текущия работен производствен икономически фактор MRXWPS(X) uv показва към определена точка от съзидателноинцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен производствен икономически фактор ICxwp(x)-incm с колко работни единици трябва да се намали обемът на текущия работен производствен икономически фактор, което
да позволи да се увеличи обемът на текущия творчески производствен икономически фактор с една творческа единица, така че техният общ съзидателноспецифатен текущ съзидателен производствен икономически фактор да остане
постоянна величина. Това заместване е положение, при което икономическата
единица (например индивидът) намалява прилагания от нея текущ работен
производствен икономически фактор (с което и стойността намалява), като
икономисаният от това текущ съзидателен производствен икономически фактор (следователно и икономисаната ценност) използва да разшири прилагания
от нея текущ творчески производствен икономически фактор (което може да
се получи например при повишаване на квалификацията) (с което и полезността нараства).
Функцията на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен икономически фактор е
xwp (X ) m = xwp (X)( xup (X ), xvp )(X ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на съзидателно-специфатния текущ
съзидателен производствен икономически фактор на О. Хесе* (Hesse
incentital matrix of the makingly-specifatic flowing making production economic
factor) H ( xwp (X)) uv , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икономическа матрица на О. Хесе):
H ( xwp(X)) uv =

 ∂ 2 xwp (X )( xup(X), xvp(X)) ∂ 2 xwp(X )( xup(X ), xvp(X)) 


,
2
∂
xup
(
X
)
∂
xvp
(
X
)
∂
xup
(
X
)
 > 0.
= 2
 ∂ xwp (X )( xup(X), xvp(X)) ∂ 2 xwp(X )( xup(X ), xvp(X)) 
,


2
∂
xvp
(
X
)
∂
xup
(
X
)
(
X
)
∂
xvp
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( xwp (X )) uv елементи с положителни значения
∂ 2 xwp(X)( xup(X ), xvp(X ))
> 0,
∂xup(X) 2
∂ 2 xwp(X )( xup(X), xvp(X ))
>0
∂xvp(X) 2

показват, че пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на текущия творчески производствен икономически фактор и пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на текущия работен производствен икономически фактор се увеличават с нарастването на текущия творчески производствен икономически фактор и на текущия работен производствен икономически фактор. Това е законът за нарастващия пределен съзидателноспецифатен съзидателен фактор на текущия творчески и текущия работен производствен икономически фактор* (law of the marginal makinglyspecifatic making factor increasing of the flowing creatve and flowing wotking
economic factor). Законът за нарастващия пределен съзидателно-специфатен
текущ съзидателен фактор е друг израз на насищането при изчерпането на
дадения текущ съзидателен производствен икономически фактор при нарастване на равнището на текущия творчески производствен икономически
фактор и текущия работен производствен икономически фактор. Според този
закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на текущия творчески производствен икономически фактор или с нарастването на количеството на текущия работен производствен икономически фактор техният
общ съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен икономически
фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им съзидателно-специфатни съзидателни фактори нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на текущия работен
производствен икономически фактор, всяка следваща единица прираст на текущия творчески производствен икономически фактор изисква изчерпването
на все по-големи порции от общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен
производствен икономически фактор, както и че при постоянно равнище на
текущия творчески производствен икономически фактор, всяка следваща единица прираст на текущия работен производствен икономически фактор също
изисква изчерпването на все по-големи порции от общия съзидателноспецифатен текущ съзидателен производствен икономически фактор.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------2. Текущият съзидателен, текущият съзидателен трудов и текущият
съзидателен физически производствен икономически фактор като
факторно-инцентитален текущо-съзидателно-факторен икономически спeцифат
Както се посочи, текущият съзидателен производствен икономически
фактор xwp(X) (в характерни за него предметностни единици) [и представен
от съзидателната ценност на текущия производствен икономически фактор
W(xwp(X))] има статута на икономическо съдържание. От своя страна текущият съзидателен трудов производствен икономически фактор lwp(X) (в
характерни за него предметностни единици) [и представен от съзидателната
ценност на текущия трудов производствен икономически фактор W(lwp(X))]
и съзидателният физически производствен икономически фактор hwp (в
характерни за него предметностни единици) [и представен от съзидателната
ценност на текущия физически производствен икономически фактор
W(hwp(X))] са негови взаимодействащи си икономически форми, които са начини на съществуването му и са неотделими една от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на трудово и физическо усърдие е невъзможно. В това им качество текущият съзидателен, текущият съзидателен трудов и текущият съзидателен физически производствен икономически фактор образуват вид
факторно-инцентитален текущо-съзидателно-факторен икономически
специфат* (factorly-incentital flowingly-makingly-factor economic specifate) (вж.
икономически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина текущ
съзидателен производствен икономически фактор се трансформира (вж. икономическо преобразование) в двойка от текущ съзидателен трудов производствен икономически фактор и текущ съзидателен физически производствен икономически фактор, в които текущият съзидателен фактор се е опредметил, и за
които той е общ факторно-специфатен текущ съзидателен производствен
икономически фактор* (total factorly-specifatic flowing making production
economic factor) (общ текущ съзидателен фактор на текущия съзидателен трудов и текущия съзидателен физически фактор в границите на икономическия
специфат). Един и същ текущ съзидателен производствен икономически фактор може да се прояви в различни комбинации от текущ трудов и текущ физически производствен икономически фактор. Затова при непроменена величина
на общия текущ съзидателно-специфатен фактор съществува заместване между текущия трудов и текущия физически фактор, като техните изменения са
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез факторноинцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен производствен икономически фактор* (factorly-incentital indifference curve of the
flowing making production economic factor) ICxwp(x)-incf (фиг. 2). За целта се използва означението
xwp(X ) f = xwp(X )(lwp (X ), hwp (X))

за функцията на общия факторно-специфатен текущ съзидателен производствен икономически фактор като функция на текущия трудов производствен
икономически фактор lwp(X) и текущия физически производствен икономически фактор hwp(X). Освен това
mxwp(X ) l =

∂xwp(X)(lwp (X), hwp(X)) ∂xwp(X) f
=
∂lwp (X)
∂lwp (X)

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на текущия
трудов производствен икономически фактор* (marginal makingly-specifatic
making factor of the flowing labour production economic factor), а
mxwp(X) h =

∂xwp(X )(lwp(X ), hwp (X )) ∂xwp(X ) f
=
∂hwp (X )
∂hwp(X)

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на текущия
физически производствен икономически фактор* (marginal makinglyspecifatic making factor of the flowing physical production economic factor).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Текущ физически производствен
икономически фактор
hwp(X)
ICxwp(x)-incf

0

lwp(X)
Текущ трудов производствен
икономически фактор

Фиг. 2. Факторно-инцентитална крива на безразличието на текущия съзидателен производствен икономически фактор

Трансформирането на факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икономически фактор в текущ трудов и текущ физически производствен икономически фактор се определя като инцентитално факторноспецифичностно опредметяване на текущия съзидателен производствен
икономически фактор* (incentital factorly-specificitical objectification of the
flowing making production economic factor) [то е разновидност на специфичностното икономическо опредметяване* (specificitical economic objectification), както и на икономическото опредметяване изобщо], в т.ч. трудово инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на текущия съзидателен производствен икономически фактор* (labour incentital factorspecificitical objectification of the flowing making production economic factor) и
физическо инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на
текущия съзидателен производствен икономически фактор* (physical
incentital factor-specificitical objectification of the flowing making production
economic factor). Обратният процес на трансформиране на текущия трудов и
текущия физически производствен икономически фактор във факторноспецифатен текущ съзидателен производствен икономически фактор, представен от функцията
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------xwp(X ) f = xwp(X )(lwp (X), hwp (X ))
е инцентитално факторно-специфичностно интензиониране на текущия
трудов и текущия физически производствен икономически фактор*
(incentital factorly-specificitical intensioning of the flowing labour and flowing
physical production economic factor) [то е разновидност на специфичностното
икономическо интензиониране* (specificitical economic intensioning), както и
на икономическото интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия факторно-специфатен текущ съзидателен производствен икономически фактор
xwp(X ) f = xwp(X )(lwp (X), hwp (X ))

не се променя с движението на точка по факторно-инцентиталната крива на
безразличието на текущия съзидателен производствен икономически фактор
ICxwp(x)-incf. Затова уравнението на кривата ICxwp(x)-incf при дадено равнище на
общия факторно-специфатен текущ съзидателен производствен икономически
фактор е
xwp (X ) f = xwp(X)(lwp (X), hwp (X)) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ факторно-специфатен текущ съзидателен производствен икономически
фактор
xwp (X ) f = xwp(X)(lwp (X), hwp (X)) = const.

С движението на точка по факторно-центиталната крива на безразличието на
текущия съзидателен производствен икономически фактор ICxwp(x)-incf, която е
низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на текущия трудов и на текущия физически производствен икономически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че един и същ текущ съзидателен производствен фактор може да съответства на различни комбинации
на текущ трудов и текущ физически производствен фактор обаче не означава,
че при тях се постига един и същ резултат (като икономически продукт например).
При произволна промяна на количествата на текущия трудов и текущия
физически производствен икономически фактор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(dlwp(X), dhwp(X ))
(т.е. при движение на точка по факторно-инцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен производствен икономически фактор ICxwp(x)-incf)
прирастът на функцията на общия факторно-специфатен текущ съзидателен
производствен икономически фактор е нейният пълен диференциал
dxwp(X )(lwp (X ), hwp(X)) =

= mxwp(X ) l (lwp (X), hwp (X ))dlwp (X ) +
+ mxwp(X ) h (lwp (X ), hwp (X))dhwp(X )

или, което е същото,
dxwp(X)(lwp(X ), hwp (X )) =

∂xwp(X )(lwp(X ), hwp (X ))
dlwp(X ) +
∂lwp(X )
∂xwp(X )(lwp(X ), hwp (X ))
+
dhwp(X).
∂hwp(X)

=

Когато измененията в количествата на текущия трудов и текущия физически производствен икономически фактор се извършват в рамките на дадена
факторно-инцентитална крива на безразличието на текущия съзидателен производствен икономически фактор, диференциалният прираст на функцията на
общия факторно-специфатен текущ съзидателен производствен икономически
фактор е нулев. Това е така, защото противоположните изменения в текущия
трудов и в текущия физически производствен икономически фактор запазват
непроменен техния общ факторно-специфатен текущ съзидателен производствен икономически фактор:
dxwp(X)(lwp (X), hwp(X )) =

= mxwp(X) l (lwp (X ), hwp(X))dlwp(X) +
+ mxwp(X) h (lwp (X), hwp(X))dhwp(X) = 0.

Посочената зависимост се определя като като съзидателно-факторноеквивалентно заместване на текущия трудов и текущия физически производствен икономически фактор* (makingly-factorly-equivalent substitution of
the flowing labour and flowing physical production economic factor). То е съзидателно-факторно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук
означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални
85

1148

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ТЕКУЧЕСТВО НА РАБОТНАТА СИЛА
до ТЕКУЩ СЪЗИДАТЕЛЕН ФИЗИЧСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------прираста на приравнената към нула функция на общия факторно-специфатен
текущ съзидателен производствен икономически фактор
mxwp (X )l (lwp (X ), hwp (X))dlwp (X),
mxwp (X) h (lwp (X ), hwp (X))dhwp (X),

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия факторно-специфатен
текущ съзидателен производствен икономически фактор, по отношение на което се конституира факторно-инцентителната специфатна крива на неговото
безразличие, се извежда пределната норма на съзидателно-факторноеквивалентно заместване на текущия трудов и текущия физически производствен икономически фактор* (marginal rate of the makingly-factorlyequivalent substitution of the flowing labour and flowing physical production
economic factor)
MRXWPS(X ) lh =

−

mxwp(X) l (lwp (X), hwp (X ))
dhwp(X)
=−
=
dlwp(X )
mxwp(X ) h (lwp (X ), hwp(X ))

∂xwp(X)(lwp (X ), hwp(X)) ∂xwp(X )(lwp (X), hwp(X ))
:
.
∂lwp (X)
∂hwp (X)

Тя е отрицателна величина


MRXWPS(X ) lh < 0



и е равна на отношението
dhwp(X)
dlwp(X)

между двата диференциални прираста на количествата на текущия трудов и
текущия физически производствен икономически фактор (единият от които е
положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното
значение на обратното съотношение
−

mxwp(X) l (lwp (X ), hwp (X ))
mxwp(X ) h (lwp (X), hwp(X))

между пределния факторно-специфатен съзидателен фактор на текущия трудов производствен икономически фактор и пределния факторно-специфатен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателен фактор на текущия физически производствен икономически фактор. Пределната норма на съзидателно-факторно-еквивалентното заместване
на текущия трудов и текущия физически производствен икономически фактор
MRXWPS(X ) lh показва към определена точка от факторно-инцентиталната
крива на безразличието на текущия съзидателен производствен икономически
фактор ICxwp(x)-incf с колко единици трябва да се намали обемът на текущия физически производствен икономически фактор, което да позволи да се увеличи
обемът на текущия трудов производствен икономически фактор с една единица, така че техният общ факторно-специфатен текущ съзидателен производствен икономически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е
положение, при което икономическата единица (например индивидът) намалява прилагания от нея текущ физически производствен икономически фактор,
като икономисаният от това текущ съзидателен производствен икономически
фактор използва да разшири прилагания от нея текущ трудов производствен
икономически фактор.
Функцията на общия факторно-специфатен текущ съзидателен производствен икономически фактор е
xwp(X ) f = xwp(X )(lwp (X), hwp (X ))

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икономически фактор на О. Хесе* (Hesse incentital
matrix of the factorly-specifatic flowing making production economic factor)
H ( xwp (X )) lh , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икономическа матрица на О. Хесе):
H ( xwp (X ))lh =

 ∂ 2 xwp (X )(lwp (X ), hwp(X))

,
2
∂
lwp
(
X
)
= 2
 ∂ xwp (X )(lwp (X ), hwp(X))
,

∂
hwp
(
X
)
∂
lwp
(
X
)


∂ 2 xwp(X )(lwp (X ), hwp(X)) 

∂lwp (X) ∂hwp (X )
 > 0.
2
∂ xwp(X )(lwp (X ), hwp(X)) 

∂hwp (X ) 2


Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( xwp (X)) lh елементи с положителни значения
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------∂ 2 xwp(X)(lwp (X ), hwp (X ))
> 0,
∂lwp (X ) 2
∂ 2 xwp(X )(lwp (X), hwp(X))
>0
∂hwp(X) 2

показват, че пределният факторно-специфатен съзидателен фактор на текущия
трудов производствен икономически фактор и пределният факторноспецифатен съзидателен фактор на текущия физически производствен икономически фактор се увеличават с нарастването на текущия трудов производствен икономически фактор и на текущия физически производствен икономически фактор. Това е законът за нарастващия пределен факторноспецифатен съзидателен фактор на текущия трудов и текущия физически производствен икономически фактор* (law of the marginal factor-specifatic
making factor increasing of the flowing labour and flowing physica leconomic factor). Законът за нарастващия пределен факторно-специфатен съзидателен фактор е друг израз на насищането при изчерпането на дадения текущ съзидателен производствен икономически фактор при нарастване на равнището
на текущия трудов производствен икономически фактор и на текущия физически производствен икономически фактор. Според този закон при постоянни
други условия с нарастването на количеството на текущия трудов производствен икономически фактор или с нарастването на количеството на текущия физически производствен икономически фактор техният общ факторноспецифатен текущ съзидателен производствен икономически фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им факторно-специфатни
съзидателни фактори нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това
означава, че при постоянно равнище на текущия физическ производствен икономически фактор, всяка следваща единица прираст на текущия трудов производствен икономически фактор изисква изчерпването на все по-големи порции
от общия факторно-специфатен текущ съзидателен производствен икономически фактор, както и че при постоянно равнище на текущия трудов производствен икономически фактор, всяка следваща единица прираст на текущия
физически производствен икономически фактор също изисква изчерпването на
все по-големи порции от общия факторно-специфатен текущ съзидателен производствен икономически фактор.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Текущият съзидателен, съзидателно-специфатен текущ съзидателен
и факторно-специфатният текущ съзидателен производствен икономически фактор като инцентитален текущо-съзидателно-факторен
икономически спeцифат
В своя завършен вид текущият съзидателен производствен икономически
фактор има статута на икономическо съдържание, а съзидателноспецифатният текущ съзидателен производствен икономически фактор*
(makingly-specifatic flowing making production economic factor)
xwp (X ) m = xwp (X)( xup (X ), xvp (X ))

и факторно-специфатният текущ съзидателен производствен икономически фактор* (factorly-specifatic flowing making production economic factor)
xwp(X ) f = xwp(X )(lwp (X), hwp (X ))

– на негови взаимодействащи си икономически форми, които са инцентитални
начини на съществуване на текущия съзидателен производствен икономически
фактор и са неотделими една от друга. В това им качество текущият съзидателен производствен икономически фактор, съзидателно-специфатният текущ
съзидателен производствен икономически фактор и факторно-специфатният
текущ съзидателен производствен икономически фактор образуват вид инцентитален текущо-съзидателно-факторен икономически спeцифат* (inscentital flowingly-makingly-factor economic specifate). Това показва, че формирането на текущия съзидателен производствен икономически фактор преминава през различни равнища (фиг. 3). В този контекст текущият съзидателен
производствен икономически фактор в неговия завършен вид се представя като специфатен текущ съзидателен производствен икономически фактор*
(specifatic flowing making production economic factor). С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина специфатен текущ съзидателен производствен икономически фактор се трансформира в двойка съзидателноспецифатен текущ съзидателен производствен икономически фактор и факторно-специфатен текущ съзидателен производствен икономически фактор,
които имат общ специфатен текущ съзидателен производствения икономически фактор* (total specifatic flowing making production economic factor).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Специфатен текущ съзидателен производствения икономически фактор

Съзидателно-специфатен текущ съзидателен произ. икономически фактор

Факторно-специфатен текущ съзидателен производствен
икономич. фактор

Творчески текущ производствен икономически фактор

Работен текущ
производствен
икономическифактор

Съзидателен
текущ трудов
производствен
икономически
фактор

Съзидателен
текущ физическ
производствен
икономич. фактор

Творчески текущ трудов
производствен
икономически
фактор

Работен текущ
трудов производствен икономически фактор

Творчески текущия физически производствен икономич. фактор

Работен текущ
физически производствен
икономически
фактор

Фиг. 3. Равнища на формиране на специфатният текущ съзидателен производствения
икономически фактор

Един и същ специфатен текущ съзидателен производствен икономически
фактор може да се прояви в различни комбинации от съзидателноспецифатния и факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икономически фактор. Затова при непроменена величина на специфатния текущ
съзидателен производствен икономически фактор съществува заместване
между съзидателно-специфатния и факторно-специфатния текущ съзидателен
производствен икономически фактор, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез инцентиталната крива на
безразличието на текущия съзидателен производствен икономически
фактор* (incentital indifference curve of the flowing making production economic
factor) ICxwp(x)-inc (фиг. 4). За целта се въвеждат следните означения:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------xwp(X) = xwp(X )( xwp (X) m , xwp (X) f ) =
= xwp(X )( xwp(X)( xup(X ), xvp(X )), xwp (X)(lwp (X), hwp (X )))
– специфатен текущ съзидателен производствен икономически фактор*
(specifatic flowing making production economic factor), както и общ специфатен
текущ съзидателен производствен икономически фактор* (total specifatic
flowing making production economic factor) като функция на съзидателноспецифатния текущ съзидателен производствен икономически фактор
xwp (X ) m = xwp (X)( xup (X ), xvp (X ))

и факторно-специфатния текущ съзидателен производствения икономически
фактор
xwp(X ) f = xwp (X )(lwp (X), hwp(X )),
mxwp(X ) m ( xwp(X) m , xwp (X) f ) =

=

∂xwp(X)( xwp (X ) m , xwp(X ) f )
∂xwp(X ) m

– пределнен специфатен съзидателен фактор на съзидателноспецифатния текущ съзидателен производствен икономически фактор*
(marginal specifatic making factor of the makingly-specifatic flowing making
production economic factor),

mxwp(X ) f ( xwp (X ) m , xwp(X ) f ) =
=

∂xwp (X)( xwpm (X ), xwp (X) f )
∂xwp(X ) f

– пределен специфатен съзидателен фактор на факторно-специфатния
текущ съзидателен производствен икономически фактор* (marginal specifatic making factor of the factorly-specifatic flowing making production economic
factor).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Факторно-специфатен текущ
съзидателен производствен
икономически фактор

xwp(X) f
ICxwp(x)-inc

xwp(X) m

0

Съзидателно-специфатен текущ
съзидателен производствен
икономически фактор
Фиг. 4. Инцентитална крива на безразличието на
текущия съзидателен производствен
икономически фактор

Трансформирането на общия специфатен текущ съзидателен производствен икономически фактор в съзидателно-специфатен и факторно-специфатен
текущ съзидателен производствен икономически фактор се определя като инцентитално специфичностно опредметяване на текущия съзидателния
производствения икономически фактор* (incentital specificitical objectification of the flowing making production economic factor) [то е разновидност на
специфичностното икономическо опредметяване* (specificitical economic
objectification), както и на икономическото опредметяване изобщо]. Обратният процес на трансформиране на съзидателно-специфатния и факторноспецифатния текущ съзидателен производствен икономически фактор в общ
специфатен текущ съзидателен производствен икономически фактор, представен от функцията
xwp(X ) = xwp(X )( xwp(X ) m , xwp(X) f ),
e инцентитално специфичностно интензиониране на текущия трудов и
текущия физически производствен икономически фактор* (incentital
specificitical intensioning of the flowing labour and flowing physical production
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic factor) [то е разновидност на специфичностното икономическо
интензиониране* (specificitical economic intensioning), както и на икономическото интензиониране изобщо].
Функцията на общия специфатен текущ съзидателен производствен икономически фактор
xwp(X ) = xwp(X )( xwp(X ) m , xwp(X) f )

не се променя с движението на точка по инцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен на производствен икономически фактор ICxwp(x)-inc.
Затова уравнението на кривата ICxwp(x)-inc при дадено равнище на общия специфатен текущ съзидателен производствен икономически фактор е
xwp (X ) = xwp(X)( xwp(X ) m , xwp (X ) f ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посоченея еднакъв (постоянен)
общ специфатен текущ съзидателен производствен икономически фактор
xwp (X ) = xwp(X)( xwp(X ) m , xwp (X ) f ) = const.

С движението на точка по инцентиталнта крива на безразличието на текущия
съзидателен производствен икономически фактор ICxwp(x)-inc, която е низходяща
(и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икономически фактор се променят в противоположна посока като
увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че
един същ текущ съзидателен производствен икономически фактор може да се
отдаде при различни комбинации на съзидателно-специфатния и факторноспецифатния текущ съзидателен производствен икономически фактор обаче не
означава, че при тях се постига един и същ резултат.
При произволна промяна на количествата на съзидателно-специфатния и
факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икономически фактор
(dxwp(X) m , dxwp(X) f )
(т.е. при движение на точка по инцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен производствен икономически фактор ICxwp(x)-inc) прирастът

93

1156

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ТЕКУЧЕСТВО НА РАБОТНАТА СИЛА
до ТЕКУЩ СЪЗИДАТЕЛЕН ФИЗИЧСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на функцията на общия специфатен текущ съзидателен производствен икономически фактор е нейният пълен диференциал
dxwp(X) = dxwp(X )( xwp(X) m , xwp (X) f ) =
= mxwp(X) m ( xwp (X ) m , xwp(X ) f )dxwp(X ) m +
+ mxwp(X) f ( xwp(X ) m , xwp(X) f )dxwp(X) f

или, което е същото,
dxwp(X) = dxwp(X)( xwp(X) m , xwp(X ) f ) =
=

∂xwp(X )( xwp(X ) m , xwp(X) f )

+

∂xwp(X) m

dxwp(X) m +

∂xwp(X)( xwp(X) m , xwp (X ) f )
∂xwp(X) f

dxwp(X ) f .

Когато измененията в количествата на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икономически фактор се
извършват в рамките на дадена инцентитална крива на безразличието на текущия съзидателен производствен икономически фактор, диференциалният прираст на функцията на общия специфатен текущ съзидателен производствен
икономически фактор е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в съзидателно-специфатния и факторно-специфатния текущ съзидателен
производствен икономически фактор запазва непроменено тяхното обща специфатна ценност:
dxwp(X ) = dxwp(X)( xwp(X ) m , xwp(X ) f ) =
= mxwp(X ) m ( xwp(X) m , xwp (X) f )dxwp(X) m +
+ mxwp(X ) f ( xwp (X) m , xwp(X ) f )dxwp(X ) f = 0.

Посочената зависимост се определя като като факторно-еквивалентно заместване на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния текущ
съзидателен производствен икономически фактор* (factorly-equivalent
substitution of the makingly-specifatic and factorly-specifatic flowing making production economic factor). То е факторно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения
на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия специфатен текущ съзидателен производствен икономически фактор
94

1157

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ТЕКУЧЕСТВО НА РАБОТНАТА СИЛА
до ТЕКУЩ СЪЗИДАТЕЛЕН ФИЗИЧСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------mxwp(X ) m ( xwp(X) m , xwp(X) f )dxwp(X) m
mxwp(X ) f ( xwp(X ) m , xwp(X ) f )dxwp(X) f ,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия специфатен текущ съзидателен производствен икономически фактор, по отношение на което се
конституира инцентиталната крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на факторно-еквивалентното заместване на съзидателноспецифатния и факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икономически фактор* (marginal rate of the factorly-equivalent substitution
of the makingly-specifatic and factorly-specifatic flowing making production
economic factor)
MRXWPS(X ) mf =
=−

dxwp(X ) f

=−

dxwp(X) m

mxwp (X) m ( xwp (X ) m , xwp(X ) f )

=

mxwp(X) f ( xwp(X ) m , xwp(X) f )

∂xwp(X ) m ( xwp(X) m , xwp (X) f ) ∂xwp (X) m ( xwp(X ) m , xwp(X ) f )
:
.
∂xwp(X ) m
∂xwp(X) f

Тя е отрицателна величина


MRXWPS(X ) mf < 0



и е равна на отношението
dxwp(X ) f
dxwp(X ) m

между двата диференциални прираста на количествата на съзидателноспецифатния и факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икономически фактор (единият от които е положителен, а другият – отрицателен),
или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mxwp(X ) m ( xwp(X) m , xwp(X ) f )
mxwp(X ) f ( xwp(X ) m , xwp(X ) f )

между пределните специфатни съзидателни фактори на съзидателноспецифатния и факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икономически фактор. Пределната норма на факторно-еквивалентното заместване
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икономически фактор MRXWPS(X) mf показва към определена
точка от инцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен производствен икономически фактор ICxwp(x)-inc с колко характерни единици трябва
да се намали обемът на факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икономически фактор, което да позволи да се увеличи съзидателноспецифатния текущ съзидателен производствен икономически фактор с една
характерна единица, така че техният общ специфатен текущ съзидателен производствен икономически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което общностната икономическа единица (например
индивидът) намалява прилагания от нея факторно-специфатен текущ съзидателен производствен икономически фактор, като икономисаният от това общ
специфатен текущ съзидателен производствен икономически фактор използва
да разшири прилагания съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен икономически фактор.
Функцията на общия специфатен текущ съзидателен производствен икономически фактор е
xwp(X ) = xwp(X )( xwp (X ) m , xwp(X) f ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе инцентитална матрица на специфатния текущ съзидателен производствен
икономически фактор на О. Хесе* (Hesse incentital matrix of the specifatic
flowing making production economic factor) H ( xwp(X )) mf , която се състои от
тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и
икономическа матрица на О. Хесе):
H ( xwp(X )) mf =
 ∂ 2 xwp(X )( xwp(X ) m , xwp(X) f ) ∂ 2 xwp(X)( xwp(X ) m , xwp(X ) f ) 


,
2


∂
xwp
(
X
)
∂
xwp
(
X
)
∂xwp(X ) m
m
f
= 2
 > 0.
2
∂
xwp
(
X
)(
xwp
(
X
)
,
xwp
(
X
)
)
∂
xwp
(
X
)(
xwp
(
X
)
,
xwp
(
X
)
)
m
f
m
f


,
2


∂xwp(X ) f ∂xwp(X) m
∂xwp(X ) f



Включените в главния диагонал на трансцентиталната матрица на О. Хесе
H ( xwp(X )) mf елементи с положителни значения
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------∂ 2 xwp (X)( xwp(X ) m , xwp(X ) f )
∂xwp (X) m

2

∂ 2 xwp(X )( xwp (X) m , xwp (X) f )
∂xwp(X ) f

2

> 0,
>0

показват, че пределният специфатен съзидателен фактор на съзидателноспецифатния текущ съзидателен производствен икономически фактор и пределният специфатен съзидателен фактор на факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икономически фактор се увеличават с нарастването
на съзидателно-специфатния и на общата факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икономически фактор. Това е законът за нарастващия пределен специфатен съзидателен фактор на съзидателноспецифатния и факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икономически фактор* (law of the marginal specifatic making factor increasing of makingly-specifatic and factorly-specifatic flowing making production economic factor). Законът за нарастващия пределен специфатен съзидателен фактор на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния текущ съзидателен
производствен икономически фактор е друг израз на насищането при изчерпането на дадения специфатен текущ съзидателен производствен икономически фактор при нарастване на равнищата на съзидателно-специфатния и
на факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икономически
фактор. Според този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на съзидателно-специфатния текущ съзидателен производствен
икономически фактор или с нарастването на количеството на факторноспецифатния текущ съзидателен производствен икономически фактор техният
общ специфатен текущ съзидателен производствен икономически фактор се
увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им специфатни съзидателни фактори нарастнат, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икономически фактор, всяка следваща единица прираст на
съзидателно-специфатния текущ съзидателен производствен икономически
фактор изисква отдаването на все по-големи порции от общия специфатен текущ съзидателен производствен икономически фактор, както и при постоянно
равнище на съзидателно-специфатния текущ съзидателен производствен икономически фактор, всяка следваща единица прираст на факторно-специфатния
текущ съзидателен производствен икономически фактор също изисква отдава97

1160

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТЕКУЧЕСТВО НА РАБОТНАТА СИЛА
до ТЕКУЩ СЪЗИДАТЕЛЕН ФИЗИЧСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------нето на все по-големи порции от общия специфатен текущ съзидателен производствен икономически фактор.
ТЕКУЩ СЪЗИДАТЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowing making production economic factor) (ки) – във:
текущ съзидателен производствен икономически фактор;
текущ съзидателен трудов производствен икономически фактор;
текущ съзидателен физически производствен икономически фактор.
ТЕКУЩ СЪЗИДАТЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (flowing making production ecorenomic factor) (подразбиран като
предметностен текущ съзидателен производствен икореномически фактор), съзидателен факторен производствен икореномическr заряд, (*) –
общо понятие за текущ съзидателен производствен икономически фактор и
текущ съзидателен производствен икотехномически фактор, които са негови
разновидности; интерпретация на текущия производствен икореномически
фактор xp(X ) като текуща опредметеност xwp (X) на съзидателната ценностност на текущия производствен икореномически фактор W (xwp(X ))
и като негова факторна предметна икореномическа оценка и която ценност той
разпредеметява в икореномическато производство (като фаза на икореномическа възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и
при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; субективно-отразен от общностната икономическа единица (в
т.ч. и от индивида) обективно-необходим текущ съзидателен производствен икореномически фактор, който е и общностно-необходим текущ съзидателен производствен икореномически фактор; абсолютно равнище на отдаване на текуща икореномическа ценностност от текущия производствен
икореномически фактор при осъществяването на икореномическа дейност
(на икореномическа активност), при която се създава икореномически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл представлява текуща факторова ценностностна производствена икореномическа опредметеност и
служи като един от идентификаторите на ценностностните (изобщо на трансцентиталностните) производствени икореномически способности (вж. съзидателен производствен икореномически фактор и центитален икореномически
диспозат).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Специфично за определеността на текущия съзидателен производствен
икореномически фактор xwp (X) е, че двете му разновидности в лицето на текущия съзидателен производствен икономически фактор xwp (X) и текущия
съзидателен икотехномически фактор xwp (X) се намират във взаимозависимост помежду си. Те са вид центитални икореномичностни диспозанти (вж.
центитален икореномически диспозат), които като двойка образуват вид
факторен икореномически диспозат* (factor ecorenomic disposate) (в икореномическото производство) [последният е разновидност на предметния икореномически диспозат* (objective ecorenomic disposate) (също)]. В границите
на факторния икореномически диспозат текущият съзидателен производствен
икономически фактор (изпълняващ ролята на икореномическо явление) е
предметна икономическа оценка* (objective economic estimatе) на текущия
съзидателен производствен икотехномически фактор (изпълняващ ролята на
икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа
функция* (estimating /estimation/ economic function)
xwp(X ) = E xwp ( X ) ( xwp(X ))
(вж. икономическа оценка), където Exwp(X) е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), xwp(X) =
txwp(X) е общата икономическа оценка на текущия съзидателен производствен икотехномически фактор (total economic estimatе of the flowing
making production ecotechnomic factor),
axwp(X ) =

xwp(X)
xwp(X)

е средната икономическа оценка на текущия съзидателен производствен
икотехnномически фактор (average economic estimatе of the flowing making
production ecotechnomic factor) и
mxwp(X) =

dxwp(X )
dxwp(X )

е пределната икономическа оценка на текущия съзидателен производствен икотехnномически фактор (marginal economic estimatе of the flowing
making production ecotechnomic factor). Взаимните въздействия и взаимообусловеността между текущия съзидателен икономически и текущия съзидателен
икотехномически производствен фактор образуват вид икореномическа об99
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ласт (вж. икореномика), която едновременно принадлежи на граничната
икономика, в частност на икотехномическата гранична икономика (вж.
икономика), и на граничната икотехномика, в частност на икономическата
гранична икотехномика (вж. икономика и икотехномика).
Според производствената икономическа факторност форми на съществуването на текущия съзидателен производствен икореномически фактор са
текущият съзидателен трудов производствен икореномически фактор
lwp (X ) и текущият съзидателен физически производствен икореномически
фактор hwp(X) , зависимостта между които се основава върху зависимостта
между съзидателната ценностност на текущия трудов производствен
икореномически фактор W (lwp (X )) [респ. ценностността на текущия
трудов производствен икореномически фактор W (lp (X )) ; същото като текуща трудова икореномическа ценностност (на текущия трудов производствен икореномически фактор)] и съзидателната ценностност на текущия физически производствен икореномически фактор W (hwp(X )) [респ.
ценностността на текущия физически производствен икореномически
фактор W (hp(X)) ; същото като текуща физическа икореномическа ценностност (на текущия физически производствен икореномически фактор)]. Според ценностната икономическа ингредиентност форми на неговото съществуване са текущият творчески производствен икореномически
фактор xup(X) и текущият работен производствен икореномически фактор
xvp(X ) , зависимостта между които се основава върху зависимостта между

творческата ценностност на текущия производствен икореномически
фактор W (xup(X )) [респ. полезностността на текущия производствен
икореномически фактор U (xp(X)) ; същото като текуща икореномическа
полезностност (на текущия производствен икореномически фактор)] и
работната ценностност на текущия производствен икореномически
фактор W (xvp(X)) [респ. стойностността на текущия производствен
икореномически фактор V (xp(X )) ; същото като текуща икореномическа
стойностност (на текущия производствен икореномически фактор)]. Текущият съзидателен производствен икореномически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството xwp (X) негови предметностни единици (характерни
за текущия съзидателен производствен икореномически фактор) и (2) чрез ко100
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------личеството единици на съзидателната ценностност на текущия производствен икореномически фактор W (xwp(X )) . Според факторната икономическа определеност се разграничават трудово-определен текущ съзидателен производствен икореномически фактор* (labourly-determinate flowing
making production ecorenomic factor) и физическо-определен текущ съзидателен производствен икореномически фактор* (physically-determinate flowing making production ecorenomic factor). Вж. също производствени икореномически фактори.
1. Текущият съзидателен, текущият творчески и текущият работен
производствен
икореномически
фактор
като
съзидателноинцентитален текущо-съзидателно-факторен икореномически спeцифат
Текущият съзидателен производствен икореномически фактор
xwp (X) (в характерни за текущия съзидателен фактор предметностни единици) [и представен от съзидателната ценностност на текущия производствен икореномически фактор W (xwp(X )) ] има статута на икореномическа съдържание, а текущият творчески производствен икореномически фактор
xupX) (в характерни за текущия творчески фактор предметностни единици) [и
представен от творческата ценностност на текущия производствен икореномически фактор W (xup(X )) ] и текущият работен производствен икореномически фактор xvp(X ) (в характерни за текущия работен фактор предметностни единици) [и представен от работната ценностност на текущия
производствен икореномически фактор W (xvp(X)) ] са негови взаимодействащи си икореномически форми, които са начини на съществуването му и са
неотделими една от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на текущи творчески умения и текущи работни усилия е невъзможно. В това им качество текущият съзидателен, текущият творчески и текущият работен производствен икореномически фактор образуват вид съзидателно-инцентитален
текущо-съзидателно-факторен икореномически специфат* (flowinglymakingly-incentital makingly-factor ecorenomic specifate) (вж. икореномически
специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина текущ
съзидателен производствен икореномически фактор се трансформира (вж.
101
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическа преобразование) в двойка от текущ творчески производствен
икореномически фактор и текущ работен производствен икореномически фактор, в които текущият съзидателен икореномически фактор се е опредметил, и
за които той е общ съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор* (total makingly-specifatic flowing making
production ecorenomic factor) txwp(X) m = xwp(X ) m (общ текущ съзидателен
фактор на текущия творчески и текущия работен фактор в границите на икореномическия специфат). Един и същ съзидателен текущ съзидателен производствен икореномически фактор може да се прояви в различни комбинации
от текущ творчески и текущ работен производствен икореномически фактор.
Затова при непроменена величина на общия съзидателно-специфатен текущ
съзидателен фактор съществува заместване между текущия творчески и текущия работен фактор, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен производствен икореномически фактор* (makingly-incentital indifference curve of the flowing making production
ecorenomic factor) IC xwp(x) -incm (фиг. 1). За целта се използва означението
xwp(X ) m = xwp(X)( xup(X ), xvp(X ))

за функцията на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор като функция на текущия творчески производствен икореномически фактор xup(X) и текущия работен производствен
икореномически фактор xvp(X ) . Освен това
mxwp(X ) u =

∂ xwp (X)( xup(X ), xvp(X ))

=

∂ xwp(X ) m

∂ xup(X)

∂ xup(X)

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на текущия
творчески производствен икореномически фактор* (marginal makinglyspecifatic making factor of the flowing creative production ecorenomic factor), а
mxwp(X ) v =

∂ xwp (X)( xup(X ), xvp(X ))

=

∂ xwp(X ) m

∂ xvp(X )
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на текущия
работен производствен икореномически фактор* (marginal makinglyspecifatic making factor of the flowing working production ecorenomic factor).
Текущ работен производствен
икореномически фактор

xvp(X )
IC xwp(x) -incm

xup(X)

0

Текущ творчески производствен
икореномически фактор
Фиг. 1. Съзидателно-инцентитална крива на
безразличието на текущия съзидателен производствен икореномически фактор

Трансформирането на съзидателно-специфатния текущ съзидателен производствен икореномически фактор в текущ творчески и текущ работен производствен икореномически фактор се определя като инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на текущия съзидателен производствения икореномически фактор* (incentital makingly-specificitical objectification of the flowing making production ecorenomic factor) [то е разновидност
на специфичностното икореномическа опредметяване* (specificitical
ecorenomic objectification), както и на икореномическато опредметяване
изобщо], в т.ч. креативно инцентитално съзидателно-специфичностно
опредметяване на текущия съзидателен производствен икореномически
фактор* (creative incentital makingly-specificitical objectification of the flowing
making production ecorenomic factor) и работно инцентитално съзидателноспецифичностно опредметяване на текущия съзидателен производствен
икореномически фактор* (working incentital makingly-specificitical objectification of the flowing making production ecorenomic factor). Обратният процес на
103
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------трансформиране на текущия творчески и текущия работен производствен икореномически фактор в съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор, представен от функцията
xwp (X ) m = xwp(X )( xup(X ), xvp(X)),

е инцентитално съзидателно-специфичностно интензиониране на текущия творчески и текущия работен производствен икореномически фактор* (incentital makingly-specificitical intensioning of the flowing creative and
flowing working production ecorenomic factor) [то е разновидност на специфичностното икореномическа интензиониране* (specificitical ecorenomic intensioning), както и на икореномическато интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор
xwp(X ) m = xwp(X)( xup(X ), xvp(X ))

не се променя с движението на точка по инцентиталната крива на безразличието на съзидателно-специфатния текущ съзидателен производствен икореномически фактор IC xwp(x) -incm . Затова уравнението на кривата IC xwp(x) -incm при дадено равнище на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор е
xwp(X ) m = xwp(X )( xup(X ), xvp(X )) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор
xwp(X ) m = xwp(X )( xup(X ), xvp(X )) = const.

С движението на точка по съзидателно-центиталната крива на безразличието
на текущия съзидателен производствен икореномически фактор IC xwp(x) -incm ,
която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало),
количествата на текущия творчески и на текущия работен производствен икореномически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че един и същ
текущ съзидателен производствен икореномически фактор може да съответст104
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ва на различни комбинации на текущ творчески и текущ работен производствен икореномически фактор обаче не означава, че при тях се постига един и
същ резултат (като икореномически продукт например).
При произволна промяна на количествата на текущия творчески и текущия работен производствен икореномически фактор
(d xup(X), d xvp(X ))
(т.е. при движение на точка по съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен производствен икореномически фактор
IC xwp(x) -incm ) прирастът на функцията на общия съзидателно-специфатен текущ

съзидателен производствен икореномически фактор е нейният пълен
диференциал
d xwp(X )( xup(X ), xvp(X)) =
= mxwp(X ) u ( xup(X), xvp(X))d xup(X ) +
+ mxwp(X) v ( xup(X ), xvp(X ))d xvp(X )

или, което е същото,
d xwp(X )( xup(X), xvp(X )) =
=

∂ xwp(X)( xup(X ), xvp(X ))
∂ xup(X )

+

d xup(X) +

∂ xwp(X)( xup(X ), xvp(X))
∂ xvp(X )

d xvp(X).

Когато измененията в количествата на текущия творчески и текущия работен производствен икореномически фактор се извършват в рамките на дадена съзидателно-инцентитална крива на безразличието на текущия съзидателен
производствен икореномически фактор, диференциалният прираст на функцията на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор е нулев. Това е така, защото противоположните изменения в текущия творчески и в текущия работен производствен икореномически
фактор запазват непроменен техния общ съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------d xwp(X)( xup(X), xvp(X )) =
= mxwp(X) u ( xup(X ), xvp(X ))d xup(X ) +
+ mxwp(X) v ( xup(X ), xvp(X ))d xvp(X ) = 0.

Посочената зависимост се определя като като съзидателно-факторноеквивалентно заместване на текущия творчески и текущия работен производствен икореномически фактор* (makingly-factorly-equivalent substitution of the flowing creative and flowing working production ecorenomic factor). То
е съзидателно-факторно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор
mxwp(X ) u ( xup(X), xvp(X))d xup(X),
mxwp(X) v ( xup(X), xvp(X ))d xvp(X),

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия съзидателноспецифатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор, по отношение на което се конституира съзидателно-инцентителната специфатна
крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на съзидателно-факторно-еквивалентно заместване на текущия творчески и текущия
работен производствен икореномически фактор* (marginal rate of the makingly-factorly-equivalent substitution of the flowing creative and flowing working
production ecorenomic factor)
MRXWPS(X ) uv =
−

d xvp(X)
d xup(X )

=−

mxwp(X) u ( xup(X ), xvp(X))
mxwp(X) v ( xup(X ), xvp(X))

∂ xwp(X)( xup(X ), xvp(X)) ∂ xwp(X )( xup(X), xvp(X ))
:
.
∂ xup(X )
∂ xvp(X )

Тя е отрицателна величина


MRXWPS(X) uv < 0



и е равна на отношението
106
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------d xvp(X)
d xup(X)

между двата диференциални прираста на количествата на текущия творчески и
текущия работен производствен икореномически фактор (единият от които е
положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното
значение на обратното съотношение
−

mxwp(X ) u ( xup(X), xvp(X ))
mxwp(X ) v ( xup(X), xvp(X))

между пределния съзидателно-специфатен съзидателен фактор на текущия
творчески производствен икореномически фактор и пределния съзидателноспецифатен съзидателен фактор на текущия работен производствен икореномически фактор. Пределната норма на съзидателно-факторно-еквивалентното
заместване на текущия творчески и текущия работен производствен икореномически фактор MRXWPS(X ) uv показва към определена точка от съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен производствен икореномически фактор IC xwp(x) -incm с колко работни единици трябва
да се намали обемът на текущия работен производствен икореномически фактор, което да позволи да се увеличи обемът на текущия творчески производствен икореномически фактор с една творческо единица, така че техният общ
съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен икореномически
фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което
икономическата единица (например индивидът) намалява прилагания от нея
текущ работен производствен икореномически фактор (с което и стойността
намалява), като икономисаният от това текущ съзидателен производствен икореномически фактор (следователно и икономисаната ценностност) използва да
разшири прилагания от нея текущ творчески производствен икореномически
фактор (което може да се получи например при повишаване на квалификацията) (с което и полезността нараства).
Функцията на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор е
xwp(X ) m = xwp(X)( xup(X ), xvp(X )).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе дву107

1170

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТЕКУЧЕСТВО НА РАБОТНАТА СИЛА
до ТЕКУЩ СЪЗИДАТЕЛЕН ФИЗИЧСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------размерна инцентитална матрица на съзидателно-специфатния текущ
съзидателен производствен икореномически фактор на О. Хесе* (Hesse
incentital matrix of the makingly-specifatic flowing making production ecorenomic
factor) H ( xwp (X)) uv , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икореномическа матрица на О. Хесе):
H ( xwp(X ))uv =
 ∂ 2 xwp(X )( xup(X), xvp(X)) ∂ 2 xwp(X)( xup(X ), xvp(X )) 


,
2


∂ xup(X ) ∂ xvp(X)
∂ xup(X)
= 2
 > 0.
2
∂
xwp
(
X
)
(
xup
(
X
)
,
xvp
(
X
)
)
∂
xwp
(
X
)
(
xup
(
X
)
,
xvp
(
X
)
)


,


∂ xvp(X ) ∂ xup(X )
∂ xvp(X ) 2



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( xwp (X)) uv елементи с положителни значения
∂ 2 xwp(X )( xup(X ), xvp(X))
∂ xup(X )

2

∂ 2 xwp(X)( xup(X ), xvp(X ))
∂ xvp(X )

2

> 0,

>0

показват, че пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на текущия творчески производствен икореномически фактор и пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на текущия работен производствен икореномически фактор се увеличават с нарастването на текущия творчески производствен икореномически фактор и на текущия работен производствен икореномически фактор. Това е законът за нарастващия пределен съзидателно-специфатен съзидателен фактор на текущия творчески и текущия
работен производствен икореномически фактор* (law of the marginal makingly-specifatic making factor increasing of the flowing creatve and flowing wotking ecorenomic factor). Законът за нарастващия пределен съзидателноспецифатен текущ съзидателен фактор е друг израз на насищането при изчерпането на дадения текущ съзидателен производствен икореномически
фактор при нарастване на равнището на текущия творчески производствен
икореномически фактор и текущия работен производствен икореномически
фактор. Според този закон при постоянни други условия с нарастването на ко108
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------личеството на текущия творчески производствен икореномически фактор или
с нарастването на количеството на текущия работен производствен икореномически фактор техният общ съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове,
т.е. пределните им съзидателно-специфатни съзидателни фактори нарастват,
което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на текущия работен производствен икореномически фактор, всяка
следваща единица прираст на текущия творчески производствен икореномически фактор изисква изчерпването на все по-големи порции от общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор,
както и че при постоянно равнище на текущия творчески производствен икореномически фактор, всяка следваща единица прираст на текущия работен
производствен икореномически фактор също изисква изчерпването на все поголеми порции от общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор.
2. Текущият съзидателен, текущият съзидателен трудов и текущият
съзидателен физически производствен икореномически фактор като
факторно-инцентитален текущо-съзидателно-факторен икореномически спeцифат
Както се посочи, текущият съзидателен производствен икореномически фактор xwp (X) (в характерни за него предметностни единици) [и представен от съзидателната ценностност на текущия производствен икореномически фактор W (xwp(X )) ] има статута на икореномическа съдържание. От
своя страна текущият съзидателен трудов производствен икореномически
фактор lwp (X ) (в характерни за него предметностни единици) [и представен
от съзидателната ценностност на текущия трудов производствен икореномически фактор W (lwp(X )) ] и съзидателният физически производствен
икореномически фактор hwp(X) (в характерни за него предметностни единици) [и представен от съзидателната ценностност на текущия физически
производствен икореномически фактор W (hwp(X )) ] са негови взаимодействащи си икореномически форми, които са начини на съществуването му и са
неотделими една от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на трудова и физическа ценностност е невъзможно. В това им качество текущият съзидателен, текущият съзидателен трудов и текущият съзидателен физически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производствен икореномически фактор образуват вид факторноинцентитален текущо-съзидателно-факторен икореномически специфат* (factorly-incentital flowingly-makingly-factor ecorenomic specifate) (вж.
икореномически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина текущ
съзидателен производствен икореномически фактор се трансформира (вж.
икореномическа преобразование) в двойка от текущ съзидателен трудов производствен икореномически фактор и текущ съзидателен физически производствен икореномически фактор, в които текущият съзидателен фактор се е опредметил, и за които той е общ факторно-специфатен текущ съзидателен
производствен икореномически фактор* (total factorly-specifatic flowing making production ecorenomic factor) txwp (X ) f = xwp (X ) f (общ текущ съзидателен
фактор на текущия съзидателен трудов и текущия съзидателен физически фактор в границите на икореномическия специфат). Един и същ текущ съзидателен производствен икореномически фактор може да се прояви в различни комбинации от текущ трудов и текущ физически производствен икореномически
фактор. Затова при непроменена величина на общия текущ съзидателноспецифатен икореномически фактор съществува заместване между текущия
трудов и текущия физически икореномически фактор, като техните изменения
са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез факторноинцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен производствен икореномически фактор* (factorly-incentital indifference curve of the
flowing making production ecorenomic factor) IC xwp(x) -incf (фиг. 2). За целта се използва означението
xwp (X ) f = xwp (X)(lwp (X), hwp (X ))

за функцията на общия факторно-специфатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор като функция на текущия трудов производствен
икореномически фактор lwp (X ) и текущия физически производствен икореномически фактор hwp(X) . Освен това
mxwp(X ) l =

∂ xwp(X )(lwp (X ), hwp(X ))

=

∂ xwp(X ) f

∂lwp (X)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на текущия
трудов производствен икореномически фактор* (marginal makinglyspecifatic making factor of the flowing labour production ecorenomic factor), а
mxwp(X ) h =

∂ xwp(X)(lwp (X), hwp(X))

=

∂ xwp(X ) f

∂ hwp (X )

∂ hwp (X)

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на текущия
физически производствен икореномически фактор* (marginal makinglyspecifatic making factor of the flowing physical production ecorenomic factor).
Текущ физически производствен
икореномически фактор

hwp(X)
IC xwp(x) -incf

lwp (X )

0

Текущ трудов производствен
икореномически фактор
Фиг. 2. Факторно-инцентитална крива на безразличието на текущия съзидателен производствен
икореномически фактор

Трансформирането на факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икореномически фактор в текущ трудов и текущ физически производствен икореномически фактор се определя като инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на текущия съзидателен производствен икореномически фактор* (incentital factorly-specificitical objectification of
the flowing making production ecorenomic factor) [то е разновидност на специфичностното икореномическа опредметяване* (specificitical ecorenomic
objectification), както и на икореномическато опредметяване изобщо], в т.ч.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------трудово инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на текущия съзидателен производствен икореномически фактор* (labour
incentital factor-specificitical objectification of the flowing making production
ecorenomic factor) и физическо инцентитално факторно-специфичностно
опредметяване на текущия съзидателен производствен икореномически
фактор* (physical incentital factor-specificitical objectification of the flowing
making production ecorenomic factor). Обратният процес на трансформиране на
текущия трудов и текущия физически производствен икореномически фактор
във факторно-специфатен текущ съзидателен производствен икореномически
фактор, представен от функцията
xwp (X ) f = xwp (X)(lwp (X), hwp (X )),

е инцентитално факторно-специфичностно интензиониране на текущия
трудов и текущия физически производствен икореномически фактор*
(incentital factorly-specificitical intensioning of the flowing labour and flowing
physical production ecorenomic factor) [то е разновидност на специфичностното икореномическа интензиониране* (specificitical ecorenomic intensioning),
както и на икореномическато интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия факторно-специфатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор
xwp (X ) f = xwp (X)(lwp (X), hwp (X ))

не се променя с движението на точка по факторно-инцентиталната крива на
безразличието на текущия съзидателен производствен икореномически фактор
IC xwp(x) -incf . Затова уравнението на кривата IC xwp(x) -incf при дадено равнище на
общия факторно-специфатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор е
xwp (X ) f = xwp (X)(lwp (X), hwp (X)) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ факторно-специфатен текущ съзидателен производствен икореномически
фактор
xwp (X ) f = xwp (X)(lwp (X), hwp (X)) = const.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------С движението на точка по факторно-центиталната крива на безразличието на
текущия съзидателен производствен икореномически фактор IC xwp(x) -incf , която
е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на текущия трудов и на текущия физически производствен икореномически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на
едното замества намаляването на другото. Положението, че един и същ текущ
съзидателен производствен икореномически фактор може да съответства на
различни комбинации на текущ трудов и текущ физически производствен икореномически фактор обаче не означава, че при тях се постига един и същ резултат (като икореномически продукт например).
При произволна промяна на количествата на текущия трудов и текущия
физически производствен икореномически фактор
(d lwp (X), d hwp(X))
(т.е. при движение на точка по факторно-инцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен производствен икореномически фактор
IC xwp(x) -incf ) прирастът на функцията на общия факторно-специфатен текущ

съзидателен производствен икореномически фактор е нейният пълен
диференциал
d xwp(X)(lwp (X), hwp (X )) =
= mxwp(X ) l (lwp (X ), hwp (X ))d lwp (X ) +
+ mxwp(X) h (lwp (X), hwp(X))d hwp(X )

или, което е същото,
d xwp(X)(lwp (X), hwp (X)) =
=

∂ xwp (X)(lwp (X), hwp (X))
∂lwp (X)

+

∂ xwp(X )(lwp (X ), hwp(X ))
∂ hwp(X )

d lwp (X ) +
d hwp(X ).

Когато измененията в количествата на текущия трудов и текущия физически производствен икореномически фактор се извършват в рамките на дадена факторно-инцентитална крива на безразличието на текущия съзидателен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производствен икореномически фактор, диференциалният прираст на функцията на общия факторно-специфатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор е нулев. Това е така, защото противоположните изменения в
текущия трудов и в текущия физически производствен икореномически фактор запазват непроменен техния общ факторно-специфатен текущ съзидателен
производствен икореномически фактор:
d xwp(X)(lwp (X), hwp (X )) =
= mxwp(X ) l (lwp (X ), hwp (X ))d lwp (X ) +
+ mxwp(X) h (lwp (X), hwp (X ))d hwp (X ) = 0.

Посочената зависимост се определя като като съзидателно-факторноеквивалентно заместване на текущия трудов и текущия физически производствен икореномически фактор* (makingly-factorly-equivalent substitution
of the flowing labour and flowing physical production ecorenomic factor). То е съзидателно-факторно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването
тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални
прираста на приравнената към нула функция на общия факторно-специфатен
текущ съзидателен производствен икореномически фактор
mxwp(X ) l (lwp(X ), hwp (X ))d lwp(X ),
mxwp(X ) h (lwp (X ), hwp (X ))d hwp (X ),

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия факторно-специфатен
текущ съзидателен производствен икореномически фактор, по отношение на
което се конституира факторно-инцентителната специфатна крива на неговото
безразличие, се извежда пределната норма на съзидателно-факторноеквивалентно заместване на текущия трудов и текущия физически производствен икореномически фактор* (marginal rate of the makingly-factorlyequivalent substitution of the flowing labour and flowing physical production
ecorenomic factor)

114

1177

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ТЕКУЧЕСТВО НА РАБОТНАТА СИЛА
до ТЕКУЩ СЪЗИДАТЕЛЕН ФИЗИЧСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------MRXWPS(X) lh =
−

d hwp(X )
d lwp (X )

=−

mxwp(X ) l (lwp (X), hwp (X ))

=

mxwp(X) h (lwp (X), hwp(X))

∂ xwp(X)(lwp (X), hwp (X ))) ∂ xwp(X)(lwp (X), hwp(X )))
:
.
∂lwp(X )
∂ hwp (X)

Тя е отрицателна величина


MRXWPS(X ) lh < 0



и е равна на отношението
d hwp(X)
d lwp (X )

между двата диференциални прираста на количествата на текущия трудов и
текущия физически производствен икореномически фактор (единият от които
е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното
значение на обратното съотношение
−

mxwp(X) l (lwp (X ), hwp (X ))
mxwp(X ) h (lwp (X), hwp(X))

между пределния факторно-специфатен съзидателен фактор на текущия трудов производствен икореномически фактор и пределния факторно-специфатен
съзидателен фактор на текущия физически производствен икореномически
фактор. Пределната норма на съзидателно-факторно-еквивалентното заместване на текущия трудов и текущия физически производствен икореномически
фактор MRXWPS(X) lh показва към определена точка от факторноинцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен производствен икореномически фактор IC xwp(x) -incf с колко единици трябва да се намали
обемът на текущия физически производствен икореномически фактор, което
да позволи да се увеличи обемът на текущия трудов производствен икореномически фактор с една единица, така че техният общ факторно-специфатен
текущ съзидателен производствен икореномически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което икономическата единица
(например индивидът) намалява прилагания от нея текущ физически производствен икореномически фактор, като икономисаният от това текущ съзида115
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------телен производствен икореномически фактор използва да разшири прилагания
от нея текущ трудов производствен икореномически фактор.
Функцията на общия факторно-специфатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор е
xwp (X ) f = xwp (X )(lwp (X ), hwp (X )).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икореномически фактор на О. Хесе* (Hesse
incentital matrix of the factorly-specifatic flowing making production ecorenomic
factor) H ( xwp(X )) lh , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икореномическа матрица на О. Хесе):
H ( xwp(X ))lh =
 ∂ 2 xwp(X )(lwp (X ), hwp(X)) ∂ 2 xwp(X)(lwp (X), hwp (X )) 


,
2


∂lwp (X) ∂ hwp(X)
∂lwp (X)
= 2
 > 0.
2
∂
xwp
(
X
)
(
lwp
(
X
)
,
hwp
(
X
)
)
∂
xwp
(
X
)
(
lwp
(
X
)
,
hwp
(
X
)
)


,


2
∂ hwp (X) ∂lwp (X )
∂ hwp(X )



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( xwp (X)) lh елементи с положителни значения
∂ 2 xwp(X)(lwp (X), hwp(X ))
∂lwp (X )

2

∂ 2 xwp(X)(lwp (X), hwp(X))
∂ hwp(X) 2

> 0,

>0

показват, че пределният факторно-специфатен съзидателен фактор на текущия
трудов производствен икореномически фактор и пределният факторноспецифатен съзидателен фактор на текущия физически производствен икореномически фактор се увеличават с нарастването на текущия трудов производствен икореномически фактор и на текущия физически производствен икореномически фактор. Това е законът за нарастващия пределен факторноспецифатен съзидателен фактор на текущия трудов и текущия физичес116
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки производствен икореномически фактор* (law of the marginal factorspecifatic making factor increasing of the flowing labour and flowing physica
lecorenomic factor). Законът за нарастващия пределен факторно-специфатен
съзидателен икореномически фактор е друг израз на насищането при изчерпането на дадения текущ съзидателен производствен икореномически
фактор при нарастване на равнището на текущия трудов производствен икореномически фактор и на текущия физически производствен икореномически
фактор. Според този закон при постоянни други условия с нарастването на
количеството на текущия трудов производствен икореномически фактор или с
нарастването на количеството на текущия физически производствен икореномически фактор техният общ факторно-специфатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове,
т.е. пределните им факторно-специфатни съзидателни фактори нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на текущия физическ производствен икореномически фактор, всяка
следваща единица прираст на текущия трудов производствен икореномически
фактор изисква изчерпването на все по-големи порции от общия факторноспецифатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор, както
и че при постоянно равнище на текущия трудов производствен икореномически фактор, всяка следваща единица прираст на текущия физически производствен икореномически фактор също изисква изчерпването на все по-големи
порции от общия факторно-специфатен текущ съзидателен производствен
икореномически фактор.
3. Текущият съзидателен, съзидателно-специфатен текущ съзидателен
и факторно-специфатният текущ съзидателен производствен икореномически фактор като инцентитален текущо-съзидателно-факторен
икореномически спeцифат
В своя завършен вид текущият съзидателен производствен икореномически фактор има статута на икореномическа съдържание, а съзидателноспецифатният текущ съзидателен производствен икореномически фактор* (makingly-specifatic flowing making production ecorenomic factor)
xwp (X) m = xwp(X)( xup(X ), xvp(X ))

и факторно-специфатният текущ съзидателен производствен икореномически фактор* (factorly-specifatic flowing making production ecorenomic
factor)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------xwp (X ) f = xwp (X)(lwp (X), hwp (X ))
– на негови взаимодействащи си икореномически форми, които са инцентитални начини на съществуване на текущия съзидателен производствен икореномически фактор и са неотделими една от друга. В това им качество текущият
съзидателен
производствен
икореномически
фактор,
съзидателноспецифатният текущ съзидателен производствен икореномически фактор и
факторно-специфатният текущ съзидателен производствен икореномически
фактор образуват вид инцентитален текущо-съзидателно-факторен икореномически спeцифат* (inscentital flowingly-makingly-factor ecorenomic
specifate). Това показва, че формирането на текущия съзидателен производствен икореномически фактор преминава през различни равнища (фиг. 3). В този
контекст текущият съзидателен производствен икореномически фактор в неговия завършен вид се представя като специфатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор* (specifatic flowing making production
ecorenomic factor). С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина специфатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор
се трансформира в двойка съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор и факторно-специфатен текущ съзидателен
производствен икореномически фактор, които имат общ специфатен текущ
съзидателен производствения икореномически фактор* (total specifatic
flowing making production ecorenomic factor).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Специфатен текущ съзидателен производствения икореномически фактор

Съзидателно-специфатен текущ съзидателен произ. икореномически фактор

Факторно-специфатен текущ съзидателен производствен
икореномич. фактор

Творчески текущ производствен икореномически фактор

Работен текущ
производствен
икореномически фактор

Съзидателен
текущ трудов
производствен
икореномически фактор

Съзидателен
текущ физическ
производствен
икореномически фактор

Творчески текущ трудов
производствен
икореномически фактор

Работен текущ
трудов производствен иконоремически
фактор

Творчески текущ физически
производствен
икореномически фактор

Работен текущ
физически производствен
икореномически фактор

Фиг. 3. Равнища на формиране на специфатния текущ съзидателен производствен
икореномически фактор

Един и същ специфатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор може да се прояви в различни комбинации от съзидателноспецифатния и факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икореномически фактор. Затова при непроменена величина на специфатния текущ
съзидателен производствен икореномически фактор съществува заместване
между съзидателно-специфатния и факторно-специфатния текущ съзидателен
производствен икореномически фактор, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез инцентиталната крива на
безразличието на текущия съзидателен производствен икореномически
фактор* (incentital indifference curve of the flowing making production
ecorenomic factor) IC xwp(x) -inc (фиг. 4). За целта се въвеждат следните означения:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------txwp(X ) = xwp(X ) = xwp (X )( xwp (X) m , xwp(X) f ) =
= xwp(X )( xwp (X)( xup(X), xvp(X)), xwp(X )(lwp (X ), hwp (X )))
– специфатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор* (specifatic flowing making production ecorenomic factor), както и общ специфатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор* (total specifatic flowing making production ecorenomic factor) като функция на съзидателно-специфатния текущ съзидателен производствен икореномически
фактор
xwp (X) m = xwp(X)( xup(X ), xvp(X ))

и факторно-специфатния текущ съзидателен производствения икореномически
фактор
xwp (X ) f = xwp (X)(lwp (X), hwp (X ))
mxwp(X ) m ( xwp(X) m , xwp(X ) f ) =
=

∂ xwp (X)( xwp(X) m , xwp(X ) f )
∂ xwp(X ) m

– пределнен специфатен съзидателен фактор на съзидателноспецифатния текущ съзидателен производствен икореномически фактор*
(marginal specifatic making factor of the makingly-specifatic flowing making
production ecorenomic factor),

mxwp(X ) f ( xwp (X) m , xwp (X) f ) =
=

∂ xwp(X )( xwp (X) m , xwp(X) f )
∂ xwp(X ) f

– пределен специфатен съзидателен фактор на факторно-специфатния
текущ съзидателен производствен икореномически фактор* (marginal
specifatic making factor of the factorly-specifatic flowing making production
ecorenomic factor).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Факторно-специфатен текущ
съзидателен производствен
икореномически фактор

xwp (X ) f
IC xwp(x) -inc

xwp(X ) m

0

Съзидателно-специфатен текущ
съзидателен производствен
икореномически фактор
Фиг. 4. Инцентитална крива на безразличието на
текущия съзидателен производствен икореномически фактор

Трансформирането на общия специфатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор в съзидателно-специфатен и факторноспецифатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор се определя като инцентитално специфичностно опредметяване на текущия
съзидателен производствен икореномически фактор* (incentital specificitical
objectification of the flowing making production ecorenomic factor) [то е разновидност на специфичностното икореномическа опредметяване* (specificitical ecorenomic objectification), както и на икореномическато опредметяване
изобщо]. Обратният процес на трансформиране на съзидателно-специфатния и
факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икореномически
фактор в общ специфатен текущ съзидателен производствен икореномически
фактор, представен от функцията
xwp (X ) = xwp (X )( xwp (X) m , xwp (X) f ),
e инцентитално специфичностно интензиониране на текущия трудов и
текущия физически производствен икореномически фактор* (incentital
specificitical intensioning of the flowing labour and flowing physical production
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic factor) [то е разновидност на специфичностното икореномическа
интензиониране* (specificitical ecorenomic intensioning), както и на икореномическато интензиониране изобщо].
Функцията на общия специфатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор
xwp (X ) = xwp (X )( xwp (X) m , xwp (X) f )

не се променя с движението на точка по инцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен на производствен икореномически фактор
IC xwp(x) -inc . Затова уравнението на кривата IC xwp(x) -inc при дадено равнище на
общия специфатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор
е
xwp (X ) = xwp (X)( xwp (X) m , xwp (X ) f ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ специфатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор
xwp (X ) = xwp (X)( xwp (X) m , xwp (X ) f ) = const.

С движението на точка по инцентиталнта крива на безразличието на текущия
съзидателен производствен икореномически фактор IC xwp(x) -inc , която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата
на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икореномически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението,
че един същ текущ съзидателен производствен икореномически фактор може
да се отдаде при различни комбинации на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икореномически фактор
обаче не означава, че при тях се постига един и същ резултат.
При произволна промяна на количествата на съзидателно-специфатния и
факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икореномически
фактор
(dxwp (X) m , d xwp (X ) f )
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(т.е. при движение на точка по инцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен производствен икореномически фактор IC xwp(x) -inc ) прирас-

тът на функцията на общия специфатен текущ съзидателен производствен
икореномически фактор е нейният пълен диференциал
d xwp (X ) = d xwp (X )( xwp (X) m , xwp(X) f ) =
= mxwp(X) m ( xwp (X) m , xwp (X) f )d xwp(X) m +
+ mxwp(X) f ( xwp(X) m , xwp(X ) f )d xwp(X ) f

или, което е същото,
d xwp(X ) = d xwp (X )( xwp(X) m , xwp(X) f ) =
=

∂ xwp(X )( xwp(X) m , xwp(X ) f )
∂ xwp(X ) m

+

d xwp(X ) m +

∂ xwp(X )( xwp(X) m , xwp(X) f )
∂ xwp(X) f

d xwp(X) f .

Когато измененията в количествата на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икореномически фактор
се извършват в рамките на дадена инцентитална крива на безразличието на текущия съзидателен производствен икореномически фактор, диференциалният
прираст на функцията на общия специфатен текущ съзидателен производствен
икореномически фактор е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в съзидателно-специфатния и факторно-специфатния текущ съзидателен
производствен икореномически фактор запазва непроменено тяхното обща
специфатна ценностност:
d xwp(X) = d xwp(X)( xwp(X) m , xwp (X ) f ) =
= mxwp(X ) m ( xwp(X) m , xwp(X ) f )d xwp (X ) m +
+ mxwp(X ) f ( xwp (X) m , xwp (X) f )d xwp(X) f = 0.

Посочената зависимост се определя като като факторно-еквивалентно заместване на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния текущ
съзидателен производствен икореномически фактор* (factorly-equivalent
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------substitution of the makingly-specifatic and factorly-specifatic flowing making production ecorenomic factor). То е факторно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения
на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия специфатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор
mxwp (X) m ( xwp (X) m , xwp (X ) f )d xwp (X) m ,
mxwp (X ) f ( xwp (X) m , xwp (X) f )d xwp (X) f ,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия специфатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор, по отношение на което се
конституира инцентиталната крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на факторно-еквивалентното заместване на съзидателноспецифатния и факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икореномически фактор* (marginal rate of the factorly-equivalent
substitution of the makingly-specifatic and factorly-specifatic flowing making production ecorenomic factor)
MRXWPS(X) mf =
=−

d xwp (X) f
d xwp (X ) m

=−

mxwp(X ) m ( xwp(X) m , xwp (X ) f )

=

mxwp (X) f ( xwp(X) m , xwp(X ) f )

∂ xwp(X )( xwp (X) m , xwp (X) f ) ∂ xwp(X )( xwp (X) m , xwp(X) f )
:
.
∂ xwp (X) m
∂ xwp(X ) f

Тя е отрицателна величина


MRXWPS(X ) mf < 0



и е равна на отношението
d xwp(X) f
d xwp(X ) m

между двата диференциални прираста на количествата на съзидателноспецифатния и факторно-специфатния текущ съзидателен производствен ико-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномически фактор (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mxwp(X ) m ( xwp(X) m , xwp(X ) f )
mxwp(X ) f ( xwp(X) m , xwp(X) f )

между пределните специфатни съзидателни фактори на съзидателноспецифатния и факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икореномически фактор. Пределната норма на факторно-еквивалентното заместване на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния текущ съзидателен
производствен икореномически фактор MRXWPS(X ) mf показва към определена точка от инцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен
производствен икореномически фактор IC xwp(x) -inc с колко характерни единици
трябва да се намали обемът на факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икореномически фактор, което да позволи да се увеличи съзидателно-специфатния текущ съзидателен производствен икореномически фактор
с една характерна единица, така че техният общ специфатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което общностната икономическа единица
(например индивидът) намалява прилагания от нея факторно-специфатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор, като икономисаният
от това общ специфатен текущ съзидателен производствен икореномически
фактор използва да разшири прилагания съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор.
Функцията на общия специфатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор е
xwp (X ) = xwp (X )( xwp (X) m , xwp (X) f ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе инцентитална матрица на специфатния текущ съзидателен производствен
икореномически фактор на О. Хесе* (Hesse incentital matrix of the specifatic
flowing making production ecorenomic factor) H ( xwp (X )) mf , която се състои от
тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и
икореномическа матрица на О. Хесе):
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------H ( xwp(X )) mf =
 ∂ 2 xwp(X)( xwp(X) m , xwp(X) f ) ∂ 2 xwp(X )( xwp(X) m , xwp(X ) f ) 


,


2
∂ xwp(X ) m ∂ xwp(X) f
∂ xwp(X ) m

 > 0.
= 2
 ∂ xwp(X)( xwp(X) m , xwp(X) f ) ∂ 2 xwp(X )( xwp(X) m , xwp(X ) f ) 
,


2


∂ xwp(X) f ∂ xwp(X) m
∂
xwp
(
X
)
f



Включените в главния диагонал на трансцентиталната матрица на О. Хесе
H ( xwp (X)) mf елементи с положителни значения
∂ 2 xwp (X )( xwp(X) m , xwp(X ) f )
∂ xwp(X ) m

2

∂ 2 xwp(X)( xwp (X) m , xwp (X ) f )
∂ xwp(X) f

2

> 0,

>0

показват, че пределният специфатен съзидателен фактор на съзидателноспецифатния текущ съзидателен производствен икореномически фактор и пределният специфатен съзидателен фактор на факторно-специфатния текущ
съзидателен производствен икореномически фактор се увеличават с нарастването на съзидателно-специфатния и на общата факторно-специфатния текущ
съзидателен производствен икореномически фактор. Това е законът за нарастващия пределен специфатен съзидателен фактор на съзидателноспецифатния и факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икореномически фактор* (law of the marginal specifatic making factor
increasing of makingly-specifatic and factorly-specifatic flowing making production
ecorenomic factor). Законът за нарастващия пределен специфатен съзидателен
фактор на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икореномически фактор е друг израз на насищането при
изчерпането на дадения специфатен текущ съзидателен производствен
икореномически фактор при нарастване на равнищата на съзидателноспецифатния и на факторно-специфатния текущ съзидателен производствен
икореномически фактор. Според този закон при постоянни други условия с
нарастването на количеството на съзидателно-специфатния текущ съзидателен
производствен икореномически фактор или с нарастването на количеството на
факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икореномически
126

1189

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТЕКУЧЕСТВО НА РАБОТНАТА СИЛА
до ТЕКУЩ СЪЗИДАТЕЛЕН ФИЗИЧСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------фактор техният общ специфатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им
специфатни съзидателни фактори нарастнат, което се дължи на посоченото
насищане. Това означава, че при постоянно равнище на факторно-специфатния
текущ съзидателен производствен икореномически фактор, всяка следваща
единица прираст на съзидателно-специфатния текущ съзидателен производствен икореномически фактор изисква отдаването на все по-големи порции от
общия специфатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор,
както и при постоянно равнище на съзидателно-специфатния текущ съзидателен производствен икореномически фактор, всяка следваща единица прираст
на факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икореномически
фактор също изисква отдаването на все по-големи порции от общия специфатен текущ съзидателен производствен икореномически фактор.
ТЕКУЩ СЪЗИДАТЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (flowing making production ecorenomic factor) (ки) – във:
текущ съзидателен производствен икореномически фактор;
текущ съзидателен трудов производствен икореномически фактор;
текущ съзидателен физически производствен икореномически фактор.
ТЕКУЩ СЪЗИДАТЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (flowing making production ecotechnomic factor) (подразбиран като
предметностен текущ съзидателен производствен икотехномически
фактор), съзидателен факторен производствен икотехномическr заряд, (*)
– интерпретация на текущия производствен икотехномически фактор xp (X )
като текуща опредметеност xwp (X ) на съзидателното усърдие на текущия
производствен икотехномически фактор W (xwp(X)) и като негова факторна предметна икотехномическа оценка и която ценност той разпредеметява в
икотехномическото производство (като фаза на икотехномическо възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на текущо икотехномическо усърдие от
текущия производствен икотехномически фактор при осъществяването на
икотехномическа дейност (на икотехномическа активност), при която се
създава икотехномически продукт, притежаващ способността при неговата
употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл
представлява текуща факторова усърдностна производствена икотехно127
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на усърдностните (изобщо на трансцентиталностните) производствени икотехномически способности (вж. съзидателен производствен икотехномически фактор
и центитален икореномически диспозат).
Според производствената икономическа факторност форми на съществуването на текущия съзидателен производствен икотехномически фактор са
текущият съзидателен трудов производствен икотехномически фактор
lwp (X) и текущият съзидателен физически производствен икотехномически
фактор hwp (X ) , зависимостта между които се основава върху зависимостта
между съзидателното усърдие на текущия трудов производствен икотехномически фактор W (lwp(X )) [респ. усърдието на текущия трудов производствен икотехномически фактор W (lp(X)) ; същото като текущо трудово
икотехномическо усърдие (на текущия трудов производствен икотехномически фактор)] и съзидателното усърдие на текущия физически производствен икотехномически фактор W (hwp(X )) [респ. усърдието на текущия физически производствен икотехномически фактор W (hp(X)) ; същото
като текущо физическо икотехномическо усърдие (на текущия физически
производствен икотехномически фактор)]. Според ценностната икономическа ингредиентност форми на неговото съществуване са текущият творчески производствен икотехномически фактор xup(X) и текущият работен
производствен икотехномически фактор xvp(X ) , зависимостта между които
се основава върху зависимостта между творческото усърдие на текущия
производствен икотехномически фактор W (xup(X )) [респ. умението на
текущия производствен икотехномически фактор U (xp(X )) ; същото като
текущо икотехномическо умение (на текущия производствен икотехномически фактор)] и работното усърдие на текущия производствения
икотехномически фактор W (xvp(X )) [респ. усилието на текущия производствен икотехномически фактор V (xp(X)) ; същото като текущо икотехномическо усилие (на текущия производствен икотехномически фактор)]. Текущият съзидателен производствен икотехномически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството xwp (X ) негови предметностни единици
(характерни за текущия съзидателен производствен икотехномически фактор)
и (2) чрез количеството единици на съзидателното усърдие на текущия
производствен икотехномически фактор W (xwp(X)) . Според факторната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа определеност се разграничават трудово-определен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор* (labourly-determinate
flowing making production ecotechnomic factor) и физическо-определен текущ
съзидателен производствен икотехномически фактор* (physicallydeterminate flowing making production ecotechnomic factor). Вж. също производствени икотехномически фактори.
1. Текущият съзидателен, текущият творчески и текущият работен
производствен
икотехномически
фактор
като
съзидателноинцентитален текущо-съзидателно-факторен икотехномически спeцифат
Текущият съзидателен производствен икотехномически фактор
xwp (X ) (в характерни за текущия съзидателен фактор предметностни единици) [и представен от съзидателното усърдие на текущия производствен
икотехномически фактор W (xwp(X)) ] има статута на икотехномическо съдържание, а текущият творчески производствен икотехномически фактор xupX) (в характерни за текущия творчески фактор предметностни единици) [и представен от творческото усърдие на текущия производствен икотехномически фактор W (xup(X )) ] и текущият работен производствен
икотехномически фактор xvp(X ) (в характерни за текущия работен фактор
предметностни единици) [и представен от работното усърдие на текущия
производствен икотехномически фактор W (xvp(X )) ] са негови взаимодействащи си икотехномически форми, които са начини на съществуването му и са
неотделими една от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на текущи творчески умения и текущи работни усилия е невъзможно. В това им качество текущият съзидателен, текущият творчески и текущият работен производствен
икотехномически
фактор
образуват
вид
съзидателноинцентитален текущо-съзидателно-факторен икотехномически специфат* (flowingly-makingly-incentital makingly-factor ecotechnomic specifate) (вж.
икотехномически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина текущ
съзидателен производствен икотехномически фактор се трансформира (вж.
икотехномическо преобразование) в двойка от текущ творчески производствен
икотехномически фактор и текущ работен производствен икотехномически
фактор, в които текущият съзидателен фактор се е опредметил, и за които той
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е общ съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор* (total makingly-specifatic flowing making production
ecotechnomic factor) (общ текущ съзидателен фактор на текущия творчески и
текущия работен фактор в границите на икотехномическия специфат). Един и
същ съзидателен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор
може да се прояви в различни комбинации от текущ творчески и текущ работен производствен икотехномически фактор. Затова при непроменена величина на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен фактор съществува
заместване между текущия творчески и текущия работен фактор, като техните
изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен производствен икотехномически фактор* (makingly-incentital indifference curve of the flowing making production ecotechnomic factor) IC xwp(x) -incm
(фиг. 1). За целта се използва означението
xwp(X ) m = xwp(X)( xup(X ), xvp(X ))

за функцията на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор като функция на текущия творчески производствен икотехномически фактор xup(X) и текущия работен производствен
икотехномически фактор xvp(X ) . Освен това
mxwp(X) u =

∂ xwp(X )( xup(X), xvp(X )) ∂ xwp(X ) m
=
∂ xup(X)
∂ xup(X)

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на текущия
творчески производствен икотехномически фактор* (marginal makinglyspecifatic making factor of the flowing creative production ecotechnomic factor), а
mxwp(X ) v =

∂ xwp (X)( xup(X ), xvp(X )) ∂ xwp(X ) m
=
∂ xvp(X )
∂ xvp(X )

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на текущия
работен производствен икотехномически фактор* (marginal makinglyspecifatic making factor of the flowing working production ecotechnomic factor).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Текущ работен производствен
икотехномически фактор

xvp(X)
IC xwp(x) -incm

xup(X )

0

Текущ творчески производствен
икотехномически фактор
Фиг. 1. Съзидателно-инцентитална крива на
безразличието на текущия съзидателен производствен икотехномически фактор

Трансформирането на съзидателно-специфатния текущ съзидателен производствен икотехномически фактор в текущ творчески и текущ работен производствен икотехномически фактор се определя като инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на текущия съзидателен производствения икотехномически фактор* (incentital makingly-specificitical
objectification of the flowing making production ecotechnomic factor) [то е разновидност на специфичностното икотехномическо опредметяване* (specificitical ecotechnomic objectification), както и на икотехномическото опредметяване изобщо], в т.ч. креативно инцентитално съзидателноспецифичностно опредметяване на текущия съзидателен производствен
икотехномически фактор* (creative incentital makingly-specificitical objectification of the flowing making production ecotechnomic factor) и работно инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на текущия съзидателен производствен икотехномически фактор* (working incentital makingly-specificitical objectification of the flowing making production ecotechnomic
factor). Обратният процес на трансформиране на текущия творчески и текущия
работен производствен икотехномически фактор в съзидателно-специфатен
текущ съзидателен производствен икотехномически фактор, представен от
функцията
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------xwp (X ) m = xwp(X )( xup(X ), xvp(X)),

е инцентитално съзидателно-специфичностно интензиониране на текущия творчески и текущия работен производствен икотехномически фактор* (incentital makingly-specificitical intensioning of the flowing creative and
flowing working production ecotechnomic factor) [то е разновидност на специфичностното икотехномическо интензиониране* (specificitical ecotechnomic intensioning), както и на икотехномическото интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор
xwp(X ) m = xwp(X)( xup(X ), xvp(X ))

не се променя с движението на точка по инцентиталната крива на безразличието на съзидателно-специфатния текущ съзидателен производствен икотехномически фактор IC xwp(x) -incm . Затова уравнението на кривата IC xwp(x) -incm при
дадено равнище на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор е
xwp(X ) m = xwp(X )( xup(X ), xvp(X )) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор
xwp(X ) m = xwp(X )( xup(X ), xvp(X )) = const.

С движението на точка по съзидателно-центиталната крива на безразличието
на текущия съзидателен производствен икотехномически фактор IC xwp(x) -incm ,
която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало),
количествата на текущия творчески и на текущия работен производствен икотехномически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че един и същ
текущ съзидателен производствен фактор може да съответства на различни
комбинации на текущ творчески и текущ работен производствен фактор обаче
не означава, че при тях се постига един и същ резултат (като икотехномически
продукт например).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------При произволна промяна на количествата на текущия творчески и текущия работен производствен икотехномически фактор
(d xup(X), d xvp(X))
(т.е. при движение на точка по съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен производствен икотехномически фактор
IC xwp(x) -incm ) прирастът на функцията на общия съзидателно-специфатен текущ

съзидателен производствен икотехномически фактор е нейният пълен диференциал
d xwp(X )( xup(X ), xvp(X)) =
= mxwp(X ) u ( xup(X), xvp(X))d xup(X ) +
+ mxwp(X) v ( xup(X ), xvp(X ))d xvp(X )

или, което е същото,
d xwp (X)( xup(X), xvp(X)) =
=

∂ xwp (X)( xup(X), xvp(X))
d xup(X ) +
∂ xup(X)

+

∂ xwp (X)( xup(X), xvp(X))
d xvp(X).
∂ xvp(X )

Когато измененията в количествата на текущия творчески и текущия работен производствен икотехномически фактор се извършват в рамките на дадена съзидателно-инцентитална крива на безразличието на текущия съзидателен производствен икотехномически фактор, диференциалният прираст на
функцията на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор е нулев. Това е така, защото противоположните
изменения в текущия творчески и в текущия работен производствен икотехномически фактор запазват непроменен техния общ съзидателно-специфатен
текущ съзидателен производствен икотехномически фактор:
d xwp(X)( xup(X), xvp(X )) =
= mxwp(X) u ( xup(X ), xvp(X ))d xup(X ) +
+ mxwp(X) v ( xup(X ), xvp(X ))d xvp(X ) = 0.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Посочената зависимост се определя като като съзидателно-факторноеквивалентно заместване на текущия творчески и текущия работен производствен
икотехномически
фактор*
(makingly-factorly-equivalent
substitution of the flowing creative and flowing working production ecotechnomic
factor). То е съзидателно-факторно-еквивалентно, тъй като еквивалентността
на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата
диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор
mxwp(X ) u ( xup(X), xvp(X))d xup(X),
mxwp(X) v ( xup(X), xvp(X ))d xvp(X),

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия съзидателноспецифатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор, по
отношение на което се конституира съзидателно-инцентителната специфатна
крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на съзидателно-факторно-еквивалентно заместване на текущия творчески и текущия
работен производствен икотехномически фактор* (marginal rate of the makingly-factorly-equivalent substitution of the flowing creative and flowing working
production ecotechnomic factor)
MRXWPS(X) uv =
−

mxwp(X) u ( xup(X ), xvp(X))
d xvp(X)
=−
=
d xup(X)
mxwp(X ) v ( xup(X ), xvp(X ))

∂ xwp(X )( xup(X ), xvp(X )) ∂ xwp(X)( xup(X), xvp(X))
:
.
∂ xup(X )
∂ xvp(X )

Тя е отрицателна величина


MRXWPS(X ) uv < 0



и е равна на отношението
d xvp(X )
d xup(X)

между двата диференциални прираста на количествата на текущия творчески и
текущия работен производствен икотехномически фактор (единият от които е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното
значение на обратното съотношение
−

mxwp(X ) u ( xup(X), xvp(X ))
mxwp(X ) v ( xup(X), xvp(X))

между пределния съзидателно-специфатен съзидателен фактор на текущия
творчески производствен икотехномически фактор и пределния съзидателноспецифатен съзидателен фактор на текущия работен производствен икотехномически фактор. Пределната норма на съзидателно-факторно-еквивалентното
заместване на текущия творчески и текущия работен производствен икотехномически фактор MRXWPS(X ) uv показва към определена точка от съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен производствен икотехномически фактор IC xwp(x) -incm с колко работни единици трябва
да се намали обемът на текущия работен производствен икотехномически фактор, което да позволи да се увеличи обемът на текущия творчески производствен икотехномически фактор с една творческо единица, така че техният общ
съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически
фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което
икономическата единица (например индивидът) намалява прилагания от нея
текущ работен производствен икотехномически фактор (с което и стойността
намалява), като икономисаният от това текущ съзидателен производствен икотехномически фактор (следователно и икономисаната усърдие) използва да
разшири прилагания от нея текущ творчески производствен икотехномически
фактор (което може да се получи например при повишаване на квалификацията) (с което и полезността нараства).
Функцията на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор е
xwp(X ) m = xwp(X)( xup(X ), xvp(X )).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на съзидателно-специфатния текущ
съзидателен производствен икотехномически фактор на О. Хесе* (Hesse
incentital matrix of the makingly-specifatic flowing making production
ecotechnomic factor) H ( xwp (X)) uv , която се състои от тези втори производни и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е изцяло положително определена (вж. матрица и икотехномическа матрица на О. Хесе):
H ( xwp(X ))uv =
 ∂ 2 xwp(X )( xup(X), xvp(X)) ∂ 2 xwp(X)( xup(X ), xvp(X )) 


,
2
∂
xup
(
X
)
∂
xvp
(
X
)


∂ xup(X)
= 2
> 0.
2
∂ xwp(X )( xup(X), xvp(X)) ∂ xwp(X)( xup(X ), xvp(X )) 


,
2


∂
xvp
(
X
)
∂
xup
(
X
)
∂ xvp(X )



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( xwp (X)) uv елементи с положителни значения
∂ 2 xwp(X )( xup(X ), xvp(X))
∂ xup(X ) 2
∂ 2 xwp(X)( xup(X ), xvp(X ))
∂ xvp(X ) 2

> 0,
>0

показват, че пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на текущия творчески производствен икотехномически фактор и пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на текущия работен производствен икотехномически фактор се увеличават с нарастването на текущия творчески производствен икотехномически фактор и на текущия работен производствен
икотехномически фактор. Това е законът за нарастващия пределен съзидателно-специфатен съзидателен фактор на текущия творчески и текущия работен производствен икотехномически фактор* (law of the marginal
makingly-specifatic making factor increasing of the flowing creatve and flowing
wotking ecotechnomic factor). Законът за нарастващия пределен съзидателноспецифатен текущ съзидателен фактор е друг израз на насищането при изчерпането на дадения текущ съзидателен производствен икотехномически фактор при нарастване на равнището на текущия творчески производствен
икотехномически фактор и текущия работен производствен икотехномически
фактор. Според този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на текущия творчески производствен икотехномически фактор или
с нарастването на количеството на текущия работен производствен икотехномически фактор техният общ съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпо136
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ве, т.е. пределните им съзидателно-специфатни съзидателни фактори нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно
равнище на текущия работен производствен икотехномически фактор, всяка
следваща единица прираст на текущия творчески производствен икотехномически фактор изисква изчерпването на все по-големи порции от общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор,
както и че при постоянно равнище на текущия творчески производствен икотехномически фактор, всяка следваща единица прираст на текущия работен
производствен икотехномически фактор също изисква изчерпването на все поголеми порции от общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор.
2. Текущият съзидателен, текущият съзидателен трудов и текущият
съзидателен физически производствен икотехномически фактор като
факторно-инцентитален текущо-съзидателно-факторен икотехномически спeцифат
Както се посочи, текущият съзидателен производствен икотехномически фактор xwp (X ) (в характерни за него предметностни единици) [и представен от съзидателното усърдие на текущия производствен икотехномически фактор W (xwp(X)) ] има статута на икотехномическо съдържание. От своя
страна текущият съзидателен трудов производствен икотехномически
фактор lwp (X) (в характерни за него предметностни единици) [и представен
от съзидателното усърдие на текущия трудов производствен икотехномически фактор W (lwp(X )) ] и съзидателният физически производствен икотехномически фактор hwp (X ) (в характерни за него предметностни единици) [и представен от съзидателното усърдие на текущия физически производствен икотехномически фактор W (hwp(X )) ] са негови взаимодействащи
си икотехномически форми, които са начини на съществуването му и са неотделими една от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването
на продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на трудово и
физическо усърдие е невъзможно. В това им качество текущият съзидателен,
текущият съзидателен трудов и текущият съзидателен физически производствен икотехномически фактор образуват вид факторно-инцентитален текущо-съзидателно-факторен икотехномически специфат* (factorly-incentital
flowingly-makingly-factor ecotechnomic specifate) (вж. икотехномически специфат).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина текущ
съзидателен производствен икотехномически фактор се трансформира (вж.
икотехномическо преобразование) в двойка от текущ съзидателен трудов производствен икотехномически фактор и текущ съзидателен физически производствен икотехномически фактор, в които текущият съзидателен фактор се е
опредметил, и за които той е общ факторно-специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор* (total factorly-specifatic flowing making production ecotechnomic factor) (общ текущ съзидателен фактор на
текущия съзидателен трудов и текущия съзидателен физически фактор в границите на икотехномическия специфат). Един и същ текущ съзидателен производствен икотехномически фактор може да се прояви в различни комбинации от текущ трудов и текущ физически производствен икотехномически фактор. Затова при непроменена величина на общия текущ съзидателноспецифатен фактор съществува заместване между текущия трудов и текущия
физически фактор, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез факторно-инцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен производствен икотехномически фактор*
(factorly-incentital indifference curve of the flowing making production ecotechnomic factor) IC xwp(x) -incf (фиг. 2). За целта се използва означението
xwp(X ) f = xwp(X)(lwp (X), hwp(X ))

за функцията на общия факторно-специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор като функция на текущия трудов производствен
икотехномически фактор lwp (X) и текущия физически производствен икотехномически фактор hwp (X ) . Освен това
mxwp(X) l =

∂ xwp(X)(lwp (X), hwp (X )) ∂ xwp(X) f
=
∂lwp(X )
∂lwp (X )

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на текущия
трудов производствен икотехномически фактор* (marginal makinglyspecifatic making factor of the flowing labour production ecotechnomic factor), а
mxwp(X ) h =

∂ xwp(X)(lwp (X), hwp(X)) ∂ xwp(X ) f
=
∂ hwp (X )
∂ hwp (X)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на текущия
физически производствен икотехномически фактор* (marginal makinglyspecifatic making factor of the flowing physical production ecotechnomic factor).
Текущ физически производствен
икотехномически фактор

hwp(X)
IC xwp(x) -incf

lwp (X )

0

Текущ трудов производствен
икотехномически фактор
Фиг. 2. Факторно-инцентитална крива на безразличието на текущия съзидателен производствен
икотехномически фактор

Трансформирането на факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икотехномически фактор в текущ трудов и текущ физически производствен икотехномически фактор се определя като инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на текущия съзидателен производствен икотехномически фактор* (incentital factorly-specificitical objectification
of the flowing making production ecotechnomic factor) [то е разновидност на специфичностното икотехномическо опредметяване* (specificitical ecotechnomic objectification), както и на икотехномическото опредметяване изобщо], в т.ч. трудово инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на текущия съзидателен производствен икотехномически фактор*
(labour incentital factor-specificitical objectification of the flowing making production ecotechnomic factor) и физическо инцентитално факторноспецифичностно опредметяване на текущия съзидателен производствен
икотехномически фактор* (physical incentital factor-specificitical objectification of the flowing making production ecotechnomic factor). Обратният процес на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------трансформиране на текущия трудов и текущия физически производствен икотехномически фактор във факторно-специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор, представен от функцията
xwp(X ) f = xwp(X)(lwp (X), hwp(X )),

е инцентитално факторно-специфичностно интензиониране на текущия
трудов и текущия физически производствен икотехномически фактор*
(incentital factorly-specificitical intensioning of the flowing labour and flowing
physical production ecotechnomic factor) [то е разновидност на специфичностното икотехномическо интензиониране* (specificitical ecotechnomic intensioning), както и на икотехномическото интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия факторно-специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор
xwp(X ) f = xwp(X)(lwp (X), hwp(X ))

не се променя с движението на точка по факторно-инцентиталната крива на
безразличието на текущия съзидателен производствен икотехномически фактор IC xwp(x) -incf . Затова уравнението на кривата IC xwp(x) -incf при дадено равнище
на общия факторно-специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор е
xwp (X ) f = xwp (X )(lwp (X ), hwp(X)) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ факторно-специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор
xwp (X ) f = xwp(X)(lwp (X), hwp(X)) = const.

С движението на точка по факторно-центиталната крива на безразличието на
текущия съзидателен производствен икотехномически фактор IC xwp(x) -incf , която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на текущия трудов и на текущия физически производствен икотехномически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването
на едното замества намаляването на другото. Положението, че един и същ текущ съзидателен производствен фактор може да съответства на различни ком140
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------бинации на текущ трудов и текущ физически производствен фактор обаче не
означава, че при тях се постига един и същ резултат (като икотехномически
продукт например).
При произволна промяна на количествата на текущия трудов и текущия
физически производствен икотехномически фактор
(d lwp (X), d hwp(X))
(т.е. при движение на точка по факторно-инцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен производствен икотехномически фактор
IC xwp(x) -incf ) прирастът на функцията на общия факторно-специфатен текущ

съзидателен производствен икотехномически фактор е нейният пълен диференциал
d xwp(X )(lwp (X ), hwp(X )) =
= mxwp(X) l (lwp (X), hwp (X))d lwp (X) +
+ mxwp(X ) h (lwp (X ), hwp (X))d hwp (X)

или, което е същото,
d xwp(X)(lwp (X), hwp (X)) =
=

∂ xwp (X)(lwp (X), hwp (X))
d lwp (X ) +
∂lwp (X)

+

∂ xwp(X )(lwp (X ), hwp(X ))
d hwp(X ).
∂ hwp(X )

Когато измененията в количествата на текущия трудов и текущия физически производствен икотехномически фактор се извършват в рамките на дадена факторно-инцентитална крива на безразличието на текущия съзидателен
производствен икотехномически фактор, диференциалният прираст на функцията на общия факторно-специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор е нулев. Това е така, защото противоположните изменения в текущия трудов и в текущия физически производствен икотехномически
фактор запазват непроменен техния общ факторно-специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------d xwp(X)(lwp (X), hwp (X )) =
= mxwp(X ) l (lwp (X ), hwp (X ))d lwp (X ) +
+ mxwp(X) h (lwp (X), hwp (X ))d hwp (X ) = 0.

Посочената зависимост се определя като като съзидателно-факторноеквивалентно заместване на текущия трудов и текущия физически производствен икотехномически фактор* (makingly-factorly-equivalent substitution
of the flowing labour and flowing physical production ecotechnomic factor). То е
съзидателно-факторно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия факторноспецифатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор
mxwp(X ) l (lwp (X), hwp (X ))d lwp (X ),
mxwp(X ) h (lwp (X ), hwp (X ))d hwp (X ),
единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия факторно-специфатен
текущ съзидателен производствен икотехномически фактор, по отношение на
което се конституира факторно-инцентителната специфатна крива на неговото
безразличие, се извежда пределната норма на съзидателно-факторноеквивалентно заместване на текущия трудов и текущия физически производствен икотехномически фактор* (marginal rate of the makingly-factorlyequivalent substitution of the flowing labour and flowing physical production
ecotechnomic factor)
MRXWPS(X) lh =
−

mxwp(X ) l (lwp (X), hwp (X ))
d hwp(X )
=−
=
d lwp (X )
mxwp(X) h (lwp (X), hwp(X))

∂ xwp(X)(lwp (X), hwp (X )) ∂ xwp(X)(lwp (X), hwp(X ))
:
.
∂lwp (X )
∂ hwp (X)

Тя е отрицателна величина


MRXWPS
(
X
)
<
0
lh





и е равна на отношението
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------d hwp (X )
d lwp (X )

между двата диференциални прираста на количествата на текущия трудов и
текущия физически производствен икотехномически фактор (единият от които
е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното
значение на обратното съотношение
−

mxwp(X) l (lwp (X ), hwp (X ))
mxwp(X ) h (lwp (X), hwp(X))

между пределния факторно-специфатен съзидателен фактор на текущия трудов производствен икотехномически фактор и пределния факторноспецифатен съзидателен фактор на текущия физически производствен икотехномически
фактор.
Пределната
норма
на
съзидателно-факторноеквивалентното заместване на текущия трудов и текущия физически производствен икотехномически фактор MRXWPS(X) lh показва към определена
точка от факторно-инцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен производствен икотехномически фактор IC xwp(x) -incf с колко единици
трябва да се намали обемът на текущия физически производствен икотехномически фактор, което да позволи да се увеличи обемът на текущия трудов
производствен икотехномически фактор с една единица, така че техният общ
факторно-специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически
фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което
икономическата единица (например индивидът) намалява прилагания от нея
текущ физически производствен икотехномически фактор, като икономисаният от това текущ съзидателен производствен икотехномически фактор използва да разшири прилагания от нея текущ трудов производствен икотехномически фактор.
Функцията на общия факторно-специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор е
xwp(X ) f = xwp(X )(lwp(X ), hwp (X )).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икотехномически фактор на О. Хесе* (Hesse
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------incentital matrix of the factorly-specifatic flowing making production ecotechnomic
factor) H ( xwp(X )) lh , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икотехномическа матрица на О. Хесе):
H ( xwp(X ))lh =
 ∂ 2 xwp(X )(lwp (X ), hwp(X)) ∂ 2 xwp(X)(lwp (X), hwp (X )) 


,
2
∂
lwp
(
X
)
∂
hwp
(
X
)


∂lwp (X)
= 2
> 0.
∂ xwp(X )(lwp (X ), hwp(X)) ∂ 2 xwp(X)(lwp (X), hwp (X )) 


,
2


∂
hwp
(
X
)
∂
lwp
(
X
)
∂ hwp(X )



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( xwp (X)) lh елементи с положителни значения
∂ 2 xwp(X)(lwp (X), hwp(X ))
∂lwp (X )

2

∂ 2 xwp(X)(lwp (X), hwp(X))
∂ hwp(X) 2

> 0,
>0

показват, че пределният факторно-специфатен съзидателен фактор на текущия
трудов производствен икотехномически фактор и пределният факторноспецифатен съзидателен фактор на текущия физически производствен икотехномически фактор се увеличават с нарастването на текущия трудов производствен икотехномически фактор и на текущия физически производствен икотехномически фактор. Това е законът за нарастващия пределен факторноспецифатен съзидателен фактор на текущия трудов и текущия физически производствен икотехномически фактор* (law of the marginal factorspecifatic making factor increasing of the flowing labour and flowing physica
lecotechnomic factor). Законът за нарастващия пределен факторно-специфатен
съзидателен фактор е друг израз на насищането при изчерпането на дадения
текущ съзидателен производствен икотехномически фактор при нарастване на равнището на текущия трудов производствен икотехномически фактор
и на текущия физически производствен икотехномически фактор. Според този
закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на текущия трудов производствен икотехномически фактор или с нарастването на количеството на текущия физически производствен икотехномически фактор
техният общ факторно-специфатен текущ съзидателен производствен икотех144
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните
им факторно-специфатни съзидателни фактори нарастват, което се дължи на
посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на текущия
физическ производствен икотехномически фактор, всяка следваща единица
прираст на текущия трудов производствен икотехномически фактор изисква
изчерпването на все по-големи порции от общия факторно-специфатен текущ
съзидателен производствен икотехномически фактор, както и че при постоянно равнище на текущия трудов производствен икотехномически фактор, всяка
следваща единица прираст на текущия физически производствен икотехномически фактор също изисква изчерпването на все по-големи порции от общия
факторно-специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически
фактор.
3. Текущият съзидателен, съзидателно-специфатен текущ съзидателен
и факторно-специфатният текущ съзидателен производствен икотехномически фактор като инцентитален текущо-съзидателно-факторен
икотехномически спeцифат
В своя завършен вид текущият съзидателен производствен икотехномически фактор има статута на икотехномическо съдържание, а съзидателноспецифатният текущ съзидателен производствен икотехномически
фактор* (makingly-specifatic flowing making production ecotechnomic factor)
xwp(X ) m = xwp(X)( xup(X ), xvp(X ))

и факторно-специфатният текущ съзидателен производствен икотехномически фактор* (factorly-specifatic flowing making production ecotechnomic
factor)
xwp(X ) f = xwp(X)(lwp (X), hwp(X ))
– на негови взаимодействащи си икотехномически форми, които са инцентитални начини на съществуване на текущия съзидателен производствен икотехномически фактор и са неотделими една от друга. В това им качество текущият съзидателен производствен икотехномически фактор, съзидателноспецифатният текущ съзидателен производствен икотехномически фактор и
факторно-специфатният текущ съзидателен производствен икотехномически
фактор образуват вид инцентитален текущо-съзидателно-факторен икотехномически спeцифат* (inscentital flowingly-makingly-factor ecotechnomic
specifate). Това показва, че формирането на текущия съзидателен производст-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вен икотехномически фактор преминава през различни равнища (фиг. 3). В този контекст текущият съзидателен производствен икотехномически фактор в
неговия завършен вид се представя като специфатен текущ съзидателен
производствен икотехномически фактор* (specifatic flowing making production ecotechnomic factor). С прехода от съдържанието към формите един и същ
по величина специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически
фактор се трансформира в двойка съзидателно-специфатен текущ съзидателен
производствен икотехномически фактор и факторно-специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор, които имат общ специфатен
текущ съзидателен производствения икотехномически фактор* (total
specifatic flowing making production ecotechnomic factor).
Специфатен текущ съзидателен производствения икотехномически фактор

Съзидателно-специфатен текущ съзидателен произ. икотехномически фактор

Факторно-специфатен текущ съзидателен производствен
икотехномич. фактор

Творчески текущ производствен икотехномически фактор

Работен текущ
производствен
икотехномическифактор

Съзидателен
текущ трудов
производствен
икотехномически фактор

Съзидателен
текущ физическ
производствен
икотехномически фактор

Творчески текущ трудов
производствен
икотехномически фактор

Работен текущ
трудов производствен икотехномически
фактор

Творчески текущ физически
производствен
икотехномически фактор

Работен текущ
физически производствен икотехномически
фактор

Фиг. 3. Равнища на формиране на специфатния текущ съзидателен производствен
икотехномически фактор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Един и същ специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор може да се прояви в различни комбинации от съзидателноспецифатния и факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икотехномически фактор. Затова при непроменена величина на специфатния текущ съзидателен производствен икотехномически фактор съществува заместване между съзидателно-специфатния и факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икотехномически фактор, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез инцентиталната крива
на безразличието на текущия съзидателен производствен икотехномически фактор* (incentital indifference curve of the flowing making production
ecotechnomic factor) IC xwp(x) -inc (фиг. 4). За целта се въвеждат следните означения:
xwp(X ) = xwp(X)( xwp(X) m , xwp(X) f ) =
= xwp(X)( xwp(X )( xup(X ), xvp(X)), xwp(X)(lwp (X), hwp(X )))
– специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор* (specifatic flowing making production ecotechnomic factor), както и общ
специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор* (total specifatic flowing making production ecotechnomic factor) като функция на съзидателно-специфатния текущ съзидателен производствен икотехномически фактор
xwp(X ) m = xwp(X)( xup(X ), xvp(X ))

и факторно-специфатния текущ съзидателен производствения икотехномически фактор
xwp(X ) f = xwp(X)(lwp (X), hwp(X ))
mxwp(X ) m ( xwp(X) m , xwp(X ) f ) =
=

∂ xwp (X)( xwp(X) m , xwp(X ) f )
∂ xwp(X ) m

– пределнен специфатен съзидателен фактор на съзидателноспецифатния текущ съзидателен производствен икотехномически фактор* (marginal specifatic making factor of the makingly-specifatic flowing making
production ecotechnomic factor),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------mxwp(X ) f ( xwp (X) m , xwp (X) f ) =
=

∂ xwp(X )( xwp (X) m , xwp(X) f )
∂ xwp(X ) f

– пределен специфатен съзидателен фактор на факторно-специфатния
текущ съзидателен производствен икотехномически фактор* (marginal
specifatic making factor of the factorly-specifatic flowing making production
ecotechnomic factor).
Факторно-специфатен текущ
съзидателен производствен
икотехномически фактор

xwp (X ) f
IC xwp(x) -inc

xwp(X ) m

0

Съзидателно-специфатен текущ
съзидателен производствен
икотехномически фактор
Фиг. 4. Инцентитална крива на безразличието на
текущия съзидателен производствен икотехномически фактор

Трансформирането на общия специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор в съзидателно-специфатен и факторноспецифатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор се определя като инцентитално специфичностно опредметяване на текущия
съзидателен производствен икотехномически фактор* (incentital specificitical objectification of the flowing making production ecotechnomic factor) [то е разновидност на специфичностното икотехномическо опредметяване*
(specificitical ecotechnomic objectification), както и на икотехномическото оп148
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------редметяване изобщо]. Обратният процес на трансформиране на съзидателноспецифатния и факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икотехномически фактор в общ специфатен текущ съзидателен производствен
икотехномически фактор, представен от функцията
xwp(X ) = xwp(X )( xwp(X) m , xwp(X) f ),
e инцентитално специфичностно интензиониране на текущия трудов и
текущия физически производствен икотехномически фактор* (incentital
specificitical intensioning of the flowing labour and flowing physical production
ecotechnomic factor) [то е разновидност на специфичностното икотехномическо интензиониране* (specificitical ecotechnomic intensioning), както и на
икотехномическото интензиониране изобщо].
Функцията на общия специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор
xwp(X ) = xwp(X )( xwp(X) m , xwp(X) f )

не се променя с движението на точка по инцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен на производствен икотехномически фактор
IC xwp(x) -inc . Затова уравнението на кривата IC xwp(x) -inc при дадено равнище на
общия специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор
е
xwp (X ) = xwp(X)( xwp(X) m , xwp(X ) f ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор
xwp (X ) = xwp(X)( xwp(X) m , xwp(X ) f ) = const.

С движението на точка по инцентиталнта крива на безразличието на текущия
съзидателен производствен икотехномически фактор IC xwp(x) -inc , която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния текущ съзидателен
производствен икотехномически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че един същ текущ съзидателен производствен икотехномически фак149
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тор може да се отдаде при различни комбинации на съзидателно-специфатния
и факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икотехномически
фактор обаче не означава, че при тях се постига един и същ резултат.
При произволна промяна на количествата на съзидателно-специфатния и
факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икотехномически
фактор
(dxwp(X) m , d xwp(X ) f )
(т.е. при движение на точка по инцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен производствен икотехномически фактор IC xwp(x) -inc ) при-

растът на функцията на общия специфатен текущ съзидателен производствен
икотехномически фактор е нейният пълен диференциал
d xwp (X ) = d xwp (X )( xwp (X) m , xwp(X) f ) =
= mxwp(X) m ( xwp (X) m , xwp (X) f )d xwp(X) m +
+ mxwp(X) f ( xwp(X) m , xwp(X ) f )d xwp(X ) f

или, което е същото,
d xwp(X ) = d xwp (X )( xwp(X) m , xwp(X) f ) =
=

∂ xwp(X )( xwp(X) m , xwp(X ) f )
∂ xwp(X ) m

+

d xwp(X ) m +

∂ xwp(X )( xwp(X) m , xwp(X) f )
∂ xwp(X) f

d xwp(X) f .

Когато измененията в количествата на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икотехномически фактор се извършват в рамките на дадена инцентитална крива на безразличието на
текущия съзидателен производствен икотехномически фактор, диференциалният прираст на функцията на общия специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в съзидателно-специфатния и факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икотехномически фактор запазва непроменено
тяхното обща специфатна усърдие:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------d xwp(X) = d xwp(X)( xwp(X) m , xwp (X ) f ) =
= mxwp(X ) m ( xwp(X) m , xwp(X ) f )d xwp (X ) m +
+ mxwp(X ) f ( xwp (X) m , xwp (X) f )d xwp(X) f = 0.

Посочената зависимост се определя като като факторно-еквивалентно заместване на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния текущ
съзидателен производствен икотехномически фактор* (factorly-equivalent
substitution of the makingly-specifatic and factorly-specifatic flowing making production ecotechnomic factor). То е факторно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения
на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор
mxwp(X) m ( xwp (X) m , xwp(X ) f )d xwp(X) m ,
mxwp(X ) f ( xwp(X) m , xwp(X) f )d xwp(X) f ,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор, по отношение на което се
конституира инцентиталната крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на факторно-еквивалентното заместване на съзидателноспецифатния и факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икотехномически фактор* (marginal rate of the factorly-equivalent
substitution of the makingly-specifatic and factorly-specifatic flowing making production ecotechnomic factor)
MRXWPS(X) mf =
=−

d xwp (X) f
d xwp (X ) m

=−

mxwp(X ) m ( xwp(X) m , xwp (X ) f )

=

mxwp (X) f ( xwp(X) m , xwp(X ) f )

∂ xwp(X )( xwp (X) m , xwp (X) f ) ∂ xwp(X )( xwp (X) m , xwp(X) f )
:
.
∂ xwp (X) m
∂ xwp(X ) f

Тя е отрицателна величина


MRXWPS(X ) mf < 0



и е равна на отношението
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------d xwp(X) f
d xwp(X) m

между двата диференциални прираста на количествата на съзидателноспецифатния и факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икотехномически фактор (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mxwp(X ) m ( xwp(X) m , xwp(X ) f )
mxwp(X ) f ( xwp(X) m , xwp(X) f )

между пределните специфатни съзидателни фактори на съзидателноспецифатния и факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икотехномически фактор. Пределната норма на факторно-еквивалентното заместване на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния текущ съзидателен
производствен икотехномически фактор MRXWPS(X ) mf показва към определена точка от инцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен
производствен икотехномически фактор IC xwp(x) -inc с колко характерни единици трябва да се намали обемът на факторно-специфатния текущ съзидателен
производствен икотехномически фактор, което да позволи да се увеличи съзидателно-специфатния текущ съзидателен производствен икотехномически
фактор с една характерна единица, така че техният общ специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което общностната икономическа
единица (например индивидът) намалява прилагания от нея факторноспецифатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор, като
икономисаният от това общ специфатен текущ съзидателен производствен
икотехномически фактор използва да разшири прилагания съзидателноспецифатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор.
Функцията на общия специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор е
xwp(X ) = xwp(X )( xwp(X) m , xwp(X ) f ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе инцентитална матрица на специфатния текущ съзидателен производствен
икотехномически фактор на О. Хесе* (Hesse incentital matrix of the specifatic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------flowing making production ecotechnomic factor) H ( xwp(X )) mf , която се състои

от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица
и икотехномическа матрица на О. Хесе):
H ( xwp(X )) mf =
 ∂ 2 xwp(X)( xwp(X) m , xwp(X) f ) ∂ 2 xwp(X )( xwp(X) m , xwp(X ) f ) 


,
2


∂ xwp(X ) m ∂ xwp(X) f
∂ xwp(X ) m
= 2
 > 0.
2
∂
xwp
(
X
)
(
xwp
(
X)
,
xwp
(
X
)
)
∂
xwp
(
X
)
(
xwp
(
X)
,
xwp
(
X
)
)
m
f
m
f


,


2
∂ xwp(X) f ∂ xwp(X) m
∂ xwp(X ) f



Включените в главния диагонал на трансцентиталната матрица на О. Хесе
H ( xwp (X)) mf елементи с положителни значения
∂ 2 xwp (X )( xwp(X) m , xwp(X ) f )
∂ xwp(X ) m

2

∂ 2 xwp(X)( xwp (X) m , xwp (X ) f )
∂ xwp(X) f

2

> 0,

>0

показват, че пределният специфатен съзидателен фактор на съзидателноспецифатния текущ съзидателен производствен икотехномически фактор и
пределният специфатен съзидателен фактор на факторно-специфатния текущ
съзидателен производствен икотехномически фактор се увеличават с нарастването на съзидателно-специфатния и на общата факторно-специфатния текущ
съзидателен производствен икотехномически фактор. Това е законът за нарастващия пределен специфатен съзидателен фактор на съзидателноспецифатния и факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икотехномически фактор* (law of the marginal specifatic making factor
increasing of makingly-specifatic and factorly-specifatic flowing making production
ecotechnomic factor). Законът за нарастващия пределен специфатен съзидателен фактор на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икотехномически фактор е друг израз на насищането
при изчерпането на дадения специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор при нарастване на равнищата на съзидателноспецифатния и на факторно-специфатния текущ съзидателен производствен
икотехномически фактор. Според този закон при постоянни други условия с
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нарастването на количеството на съзидателно-специфатния текущ съзидателен
производствен икотехномически фактор или с нарастването на количеството
на факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икотехномически
фактор техният общ специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им
специфатни съзидателни фактори нарастнат, което се дължи на посоченото
насищане. Това означава, че при постоянно равнище на факторно-специфатния
текущ съзидателен производствен икотехномически фактор, всяка следваща
единица прираст на съзидателно-специфатния текущ съзидателен производствен икотехномически фактор изисква отдаването на все по-големи порции от
общия специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор, както и при постоянно равнище на съзидателно-специфатния текущ съзидателен производствен икотехномически фактор, всяка следваща единица
прираст на факторно-специфатния текущ съзидателен производствен икотехномически фактор също изисква отдаването на все по-големи порции от общия
специфатен текущ съзидателен производствен икотехномически фактор.
ТЕКУЩ СЪЗИДАТЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (flowing making production ecotechnomic factor) (ки) – във:
текущ съзидателен производствен икотехномически фактор;
текущ съзидателен трудов производствен икотехномически фактор;
текущ съзидателен физически производствен икотехномически фактор.
ТЕКУЩ СЪЗИДАТЕЛЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowing making labour production economic factor) (подразбиран като предметностен текущ съзидателен трудов производствен
икономически фактор), съзидателен икономически труд, съзидателен трудов производствен икономически заряд, (*) – интерпретация на текущия
трудов производствен икономически фактор lp(X) като опредметеност lwp(X)
на съзидателната ценност на текущия трудов производствен икономически фактор W(lwp(X)) и като нейна факторна предметна икономическа
оценка, която ценност от своя страна е ценностна икономическа оценка на съзидателното усърдие на текущия трудов производствен икотехномически
фактор W (lwp (X )) [същото като текущо трудово икотехномическо усърдие
(на текущия производствен икотехномически фактор) и като текущо
трудово-факторно икотехномическо усърдие* (flowing labourly-factor
ecotechnomic diligence), следователно съзидателният текущ трудов произ154
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------водствен икономически фактор е метаикономическа оценка на това усърдие] и която ценност той разпредеметява в икономическото производство (като фаза на икономическото възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на икономическа ценност от текущия трудов производствен икономически фактор
при осъществяването на икономическа дейност (на икономическа активност),
при която се създава икономически продукт, притежаващ способността при
неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В
този смисъл представлява текущо-трудово-факторова ценностна производствена икономическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на ценностните и усърдностните (изобщо на трансцентиталностните)
производствени икономически способности. Той е и предметна икономическа
оценка на текущия съзидателен трудов производствен икотехномически фактор (вж. съзидателен трудов производствен икотехномически фактор и центитален икореномически диспозат).
Според ценностната икономическа ингредиентност форми на съществуването на текущия съзидателен трудов производствен икономически фактор са
текущият творчески трудов производствен икономически фактор lup(X) и
текущият работен трудов производствен икономически фактор lvp(X), зависимостта между които се основава върху зависимостта между творческата
ценност на текущия трудов производствен икономически фактор
W(lup(X)) [респ. полезността на текущия трудов производствен икономически фактор U(lp(X))] и работната ценност на текущия трудов производствен икономически фактор W(lvp(X)) [респ. стойността на текущия
трудов производствен икономически фактор V(lp(X))], а оттам – и върху
зависимостта между творческото усърдие на текущия трудов производствен икотехномически фактор [същото като текущо трудово икотехномическо умение (на текущия трудов производствен икотехномически фактор)] и работното усърдие на текущия трудов производствен икотехномически фактор [същото като текущо трудово икотехномическо усилие
(на текущия трудов производствения икотехномически фактор)]. Текущият съзидателин трудов производствен икономически фактор се измерва
двояко: (1) чрез количеството lwp(X) негови предметностни единици (характерни за текущия съзидателен трудов производствен икономически фактор) и
(2) чрез количеството единици на съзидателната ценност на текущия трудов производствен икономически фактор W(lwp(X)). Според факторната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа определеност се разграничават трудово-определен текущ съзидателен трудов производствен икономически фактор* (labourlydeterminate flowing making labour production economic factor) и физическоопределен текущ съзидателен трудов производствен икономически фактор* (physically-determinate flowing making labour production economic factor).
Вж. също производствени икономически фактори.
Текущият съзидателен трудов, текущият творчески трудов и текущият работен трудов производствен икономически фактор като съзидателно-инцентитален текущо-съзидателно-трудово-факторен икономически спeцифат
Текущият съзидателен трудов производствен икономически фактор
lwp(X) (в характерни за текущия съзидателния трудов фактор предметностни
единици) [и представен от съзидателната ценност на текущия трудов производствен икономически фактор W(lwp(X))] има статута на икономическо
съдържание, а текущият творчески трудов производствен икономически
фактор lup(X) (в характерни за текущия творчески трудов фактор предметностни единици) [и представен от творческата ценност на текущия трудов
производствен икономически фактор W(lup(X))] и текущият работен
трудов производствен икономически фактор lvp(X) (в характерни за текущия работен трудов фактор предметностни единици) [и представен от работната ценност на текущия трудов производствен икономически фактор
W(lvp(X))] са негови взаимодействащи си икономически форми, които са начини на съществуването му и са неотделими една от друга (неотделими, защото
при нормални условия създаването на продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на творчески умения и работни усилия е невъзможно). В
това им качество текущият съзидателен трудов, текущият творчески трудов и
текущият работен трудов производствен икономически фактор образуват вид
съзидателно-инцентитален текущо-съзидателно-трудово-факторен икономически специфат* (makingly-incentital flowingly-makingly-labourly-factor
economic specifate) (вж. икономически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина текущ
съзидателен трудов производствен икономически фактор се трансформира
(вж. икономическо преобразование) в двойка от текущ творчески трудов производствен икономически фактор и текущ работен трудов производствен икономически фактор, в които текущият съзидателен трудов фактор се е опредметил, и за които той е общ съзидателно-специфатен текущ съзидателен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------трудов производствен икономически фактор* (total makingly-specifatic flowing making labour production economic factor) (общ текущ съзидателен трудов
фактор на текущия творчески трудов и текущия работен трудов фактор в границите на икономическия специфат). Един и същ текущ съзидателен трудов
производствен икономически фактор може да се прояви в различни комбинации от текущ творчески трудов и текущ работен трудов производствен икономически фактор. Затова при непроменена величина на общия съзидателноспецифатен текущ трудов фактор съществува заместване между текущия
творчески трудов и текущия работен трудов фактор, като техните изменения
са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез съзидателноинцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен трудов
производствен икономически фактор* (makingly-incentital indifference curve
of the flowing making labour production economic factor) IClwp(x)-incm (фиг. 1). За
целта се използва означението
lwp (X) m = lwp (X )(lup (X ), lvp (X ))

за функцията на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен трудов
производствен икономически фактор като функция на текущия творчески трудов производствен икономически фактор lup(X) и текущия работен трудов
производствен икономически фактор lvp(X). Освен това
mlwp (X ) u =

∂lwp (X )(lup(X), lvp(X )) ∂lwp (X ) m
=
∂lup(X )
∂lup(X)

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на
текущия творчески трудов производствен икономически фактор* (marginal makingly-specifatic making labour factor of the flowing creative labour production economic factor), а
mlwp (X ) v =

∂lwp(X )(lup(X), lvp(X )) ∂lwp (X ) m
=
∂lvp(X )
∂lvp(X)

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на
текущия работен трудов производствен икономически фактор* (marginal
makingly-specifatic making labour factor of the flowing working labour production
economic factor).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Текущ работен трудов
производствен икономически фактор
lvp(X)
IClwp(x)-incm

0

lup(X)
Текущ творчески трудов
производствен икономически фактор
Фиг. 1. Съзидателно-инцентитална крива на
безразличието на текущия съзидателен трудов производствен икономически фактор

Трансформирането на текущия съзидателен трудов производствен икономически фактор в текущ творчески трудов и текущ работен трудов производствен икономически фактор се определя като инцентитално съзидателноспецифичностно опредметяване на текущия съзидателен трудов производствения икономически фактор* (incentital makingly-specificitical objectification of the flowing making labour production economic factor) [то е разновидност на специфичностното икономическо опредметяване* (specificitical
economic objectification), както и на икономическото опредметяване изобщо],
в т.ч. креативно инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на текущия съзидателен трудов производствен икономически фактор* (creative incentital makingly-specificitical objectification of the flowing making labour production economic factor) и работно инцентитално съзидателноспецифичностно опредметяване на текущия съзидателен трудов производствен икономически фактор* (working incentital makingly-specificitical
objectification of the flowing making labour production economic factor). Обратният процес на трансформиране на текущия творчески трудов и текущия работен трудов производствен икономически фактор в текущ съзидателен трудов
производствен икономически фактор, представен от функцията
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------lwp (X) m = lwp (X )(lup (X ), lvp (X )),
е инцентитално съзидателно-специфичностно интензиониране на текущия творчески трудов и текущия работен трудов производствен икономически фактор* (incentital makingly-specificitical intensioning of the flowing
creative labour and flowing working labour production economic factor) [то е разновидност на специфичностното икономическо интензиониране* (specificitical economic intensioning), както и на икономическото интензиониране
изобщо].
Значението на функцията на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен трудов производствен икономически фактор
lwp (X) m = lwp (X )(lup (X ), lvp (X ))

не се променя с движението на точка по инцентиталната крива на безразличието на съзидателно-специфатния текущ съзидателен трудов производствен икономически фактор IClwp(x)-incm. Затова уравнението на кривата IClwp(x)-incm при
дадено равнище на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен трудов
производствен икономически фактор е
lwp (X) m = lwp (X)(lup (X ), lvp (X)) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ съзидателно-специфатен текущ съзидателен трудов производствен икономически фактор
lwp (X) m = lwp (X)(lup (X ), lvp (X)) = const.

С движението на точка по съзидателно-центиталната крива на безразличието
на текущия съзидателен трудов производствен икономически фактор IClwp(x)incm, която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на текущия творчески трудов и на текущия работен трудов
производствен икономически фактор се променят в противоположна посока
като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че един и същ текущ съзидателен трудов производствен фактор може да
съответства на различни комбинации на текущ творчески трудов и текущ работен трудов производствен фактор обаче не означава, че при тях се постига
един и същ резултат (като икономически продукт например).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------При произволна промяна на количествата на текущия творчески трудов и
текущия работен трудов производствен икономически фактор
(dlup(X), dlvp(X ))
(т.е. при движение на точка по съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен трудов производствен икономически фактор
IClwp(x)-incm) прирастът на функцията на общия съзидателно-специфатен текущ
съзидателен трудов производствен икономически фактор е нейният пълен диференциал
dlwp(X)(lup(X), lvp(X)) =
= mlwp(X) u (lup(X), lvp(X))dlup(X) +
+ mlwp (X ) v (lup(X), lvp(X ))dlvp(X )

или, което е същото,
dlwp(X)(lup(X ), lvp(X )) =
∂lwp (X)(lup(X), lvp(X ))
dlup(X ) +
∂lup(X)
∂lwp (X)(lup(X), lvp(X ))
+
dlvp(X).
∂lvp(X)

=

Когато измененията в количествата на текущия творчески трудов и текущия работен трудов производствен икономически фактор се извършват в рамките на дадена съзидателно-инцентитална крива на безразличието на текущия
съзидателен трудов производствен икономически фактор, диференциалният
прираст на функцията на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен
трудов производствен икономически фактор е нулев. Това е така, защото противоположните изменения в текущия творчески трудов и в текущия работен
трудов производствен икономически фактор запазват непроменен техния общ
съзидателно-специфатен текущ съзидателен трудов производствен икономически фактор:
dlwp(X)(lup(X), lvp(X )) =
= mlwp (X) u (lup(X), lvp(X))dlup(X) +
+ mlwp (X) v (lup(X), lvp(X))dlvp(X ) = 0.

Посочената зависимост се определя като като съзидателно-трудовофакторно-еквивалентно заместване на текущия творчески трудов и те160
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кущия работен трудов производствен икономически фактор* (makinglylabourly-factorly-equivalent substitution of the flowing creative labour and flowing
working labour production economic factor). То е съзидателно-трудовофакторно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен трудов производствен икономически фактор
mlwp (X ) u (lup (X ), lvp (X ))dlup (X ),
mlwp (X ) v (lup (X ), lvp (X))dlvp (X),

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия съзидателноспецифатен текущ съзидателен трудов производствен икономически фактор,
по отношение на което се конституира съзидателно-инцентителната специфатна крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на съзидателно-трудово-факторно-еквивалентно заместване на текущия творчески трудов и текущия работен трудов производствен икономически
фактор* (marginal rate of the makingly-labourly-factorly-equivalent substitution
of the flowing creative labour and flowing working labour production economic factor)
MRLWPS(X) uv =
=
−

mlwp (X) u (lup(X), lvp(X))
dlvp(X)
=−
=
dlup(X )
mlwp(X ) v (lup(X ), lvp(X ))

∂lwp (X)(lup(X), lvp(X)) ∂lwp (X )(lup(X ), lvp(X ))
:
.
∂lup(X)
∂lvp(X)

Тя е отрицателна величина


MRLWPS
(
X
)
<
0
uv





и е равна на отношението
dlvp(X)
dlup(X )

между двата диференциални прираста на количествата на текущия творчески
трудов и текущия работен трудов производствен икономически фактор (еди161
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ният от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на
отрицателното значение на обратното съотношение
−

mlwp (X ) u (lup(X), lvp(X ))
mlwp (X) v (lup(X ), lvp(X ))

между пределния съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на текущия творчески производствен трудов икономически фактор и пределния съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на текущия работен трудов
производствен икономически фактор. Пределната норма на съзидателнофакторно-еквивалентното заместване на текущия творчески трудов и текущия
работен трудов производствен икономически фактор MRLWPS(X ) uv показва
към определена точка от съзидателно-инцентиталната крива на безразличието
на текущия съзидателен трудов производствен икономически фактор IClwp(x)incm с колко работни единици трябва да се намали обемът на текущия работен
трудов производствен икономически фактор, което да позволи да се увеличи
обемът на текущия творчески трудов производствен икономически фактор с
една творческа единица, така че техният общ съзидателно-специфатен текущ
съзидателен трудов производствен икономически фактор да остане постоянна
величина. Това заместване е положение, при което икономическата единица
(например индивидът) намалява прилагания от нея текущ работен трудов производствен икономически фактор (с което и стойността намалява), като икономисаният от това текущ съзидателен трудов производствен икономически
фактор (следователно и икономисаната ценност) използва да разшири прилагания от нея текущ творчески трудов производствен икономически фактор
(което може да се получи например при повишаване на квалификацията) (с
което и полезността нараства).
Функцията на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен трудов
производствен икономически фактор е
lwp (X) m = lwp (X )(lup (X), lvp )(X ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на съзидателно-специфатния текущ
съзидателен трудов производствен икономически фактор на О. Хесе*
(Hesse incentital matrix of the makingly-specifatic flowing making labour production economic factor) H (lwp )(X ) uv , която се състои от тези втори производни и
162
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е изцяло положително определена (вж. матрица и икономическа матрица на
О. Хесе):
H (lwp)(X ) uv =

 ∂ 2 lwp (X)(lup(X), lvp(X)) ∂ 2 lwp (X )(lup(X ), lvp(X )) 


,
∂lup(X) ∂lvp(X )
∂lup(X) 2

 > 0.
= 2
2
 ∂ lwp (X)(lup(X), lvp(X)) ∂ lwp (X )(lup(X ), lvp(X )) 
,


∂lvp(X) ∂lup(X)
∂lvp(X) 2



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H (lwp (X)) uv елементи с положителни значения
∂ 2 lwp (X)(lup(X ), lvp(X))
> 0,
∂lup(X ) 2
∂ 2 lwp (X)(lup (X ), lvp(X))
>0
∂lvp(X) 2

показват, че пределният съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор
на текущия творчески трудов производствен икономически фактор и пределният съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на текущия работен
трудов производствен икономически фактор се увеличават с нарастването на
текущия творчески трудов производствен икономически фактор и на текущия
работен трудов производствен икономически фактор. Това е законът за нарастващия пределен съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на текущия творчески трудов и текущия работен трудов производствен икономически фактор* (law of the marginal makingly-specifatic making
labour factor increasing of the flowing creatve labour and flowing wotking labour
economic factor). Законът за нарастващия пределен съзидателно-специфатен
съзидателен трудов фактор е друг израз на насищането при изчерпането на
дадения текущ съзидателен трудов производствен икономически фактор
при нарастване на равнището на текущия творчески трудов производствен
икономически фактор и текущия работен трудов производствен икономически
фактор. Според този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на текущия творчески трудов производствен икономически фактор
или с нарастването на количеството на текущия работен трудов производствен
икономически фактор техният общ съзидателно-специфатен текущ съзидателен трудов производствен икономически фактор се увеличава, но с ускорява163
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------щи се темпове, т.е. пределните им съзидателно-специфатни съзидателни трудови фактори нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на текущия работен трудов производствен
икономически фактор, всяка следваща единица прираст на текущия творчески
трудов производствен икономически фактор изисква изчерпването на все поголеми порции от общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен трудов
производствен икономически фактор, както и че при постоянно равнище на
текущия творчески трудов производствен икономически фактор, всяка
следваща единица прираст на текущия работен трудов производствен икономически фактор също изисква изчерпването на все по-големи порции от общия
съзидателно-специфатен текущ съзидателен трудов производствен икономически фактор.
ТЕКУЩ СЪЗИДАТЕЛЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowing making labour production ecorenomic factor) (подразбиран като предметностен текущ съзидателен трудов производствен
икореномически фактор), съзидателен икореномически труд, съзидателен
трудов производствен икореномически заряд, (*) – общо понятие за текущ
съзидателен трудов производствен икономически фактор и текущ съзидателен трудов производствен икотехномически фактор, които са негови разновидности; интерпретация на текущия трудов производствен икореномически
фактор lp (X) като опредметеност lwp (X) на съзидателната ценностност
на текущия трудов производствен икореномически фактор W (lwp (X)) и
като негова факторна предметна икореномическа оценка и което ценностност
той разпредеметява в икореномическато производство (като фаза на икореномическато възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица
(в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена
икономическа единица; субективно-отразен от общностната икономическа
единица (в т.ч. и от индивида) обективно-необходим текущ съзидателен
трудов производствен икореномически фактор, който е и общностнонеобходим текущ съзидателен трудов производствен икореномически
фактор; абсолютно равнище на отдаване на икореномическа ценностност от
текущия трудов производствен икореномически фактор при осъществяването
на текуща съзидателна трудова производствена икореномическа дейност
(на текуща съзидателна трудова производствена икореномическа активност), при която се създава икореномически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически пот164
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ребности. В този смисъл представлява текущо-трудово-факторова ценностностна производствена икореномическа опредметеност и служи като
един от идентификаторите на ценностностните (изобщо на трансцентиталностните) производствени икореномически способности. (вж. съзидателен трудов
производствен икореномически фактор и центитален икореномически диспозат).
Специфично за определеността на текущия съзидателен трудов производствен икореномически фактор lwp (X ) е, че двете му разновидности в лицето на текущия съзидателен трудов производствен икономически фактор
lwp (X ) и текущия съзидателен трудов икотехномически фактор lwp (X ) се
намират във взаимозависимост помежду си. Те са вид центитални икореномичностни диспозанти (вж. центитален икореномически диспозат), които
като двойка образуват вид факторен икореномически диспозат* (factor
ecorenomic disposate) (в икореномическото производство) [последният е разновидност на предметния икореномически диспозат* (objective ecorenomic
disposate) (също)]. В границите на факторния икореномически диспозат текущият съзидателен трудов производствен икономически фактор (изпълняващ
ролята на икореномическо явление) е предметна икономическа оценка*
(objective economic estimatе) на текущия съзидателен трудов производствен
икотехномически фактор (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя
се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/
economic function)
lwp (X) = Elwp ( X ) (lwp (X))
(вж. икономическа оценка), където Elwp(X) е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), lwp(X) =
tlwp(X) е общата икономическа оценка на текущия съзидателен трудов
производствен икотехномически фактор (total economic estimatе of the flowing making labour production ecotechnomic factor),
alwp(X) =

lwp(X )
lwp(X )

е средната икономическа оценка на текущия съзидателен трудов производствен икотехnномически фактор (average economic estimatе of the flowing making labour production ecotechnomic factor) и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dlwp(X)
mlwp (X ) =
dlwp(X)
е пределната икономическа оценка на текущия съзидателен трудов производствен икотехnномически фактор (marginal economic estimatе of the flowing making labour production ecotechnomic factor). Взаимните въздействия и
взаимообусловеността между текущия съзидателен икономически и текущия
съзидателен икотехномически трудов производствен фактор образуват вид
икореномическа област (вж. икореномика), която едновременно принадлежи
на граничната икономика, в частност на икотехномическата гранична
икономика (вж. икономика), и на граничната икотехномика, в частност на
икономическата гранична икотехномика (вж. икономика и икотехномика).
Според ценностната икореномическа ингредиентност форми на съществуването на текущия съзидателен трудов производствен икореномически фактор са текущият творчески трудов производствен икореномически фактор
lup(X) и текущият работен трудов производствен икореномически фактор
lvp(X) , зависимостта между които се основава върху зависимостта между

творческата ценностност на текущия трудов производствен икореномически фактор W (lup(X)) [респ. полезностността на текущия трудов производствен икореномически фактор U (lp (X)) ; същото като текуща трудова
икореномическа полезностност (на текущия трудов производствен икореномически фактор)] и работната ценностност на текущия трудов производствен икореномически фактор W (lvp(X)) [респ. стойностността на
текущия трудов производствен икореномически фактор V (lp (X)) ; същото
като текуща трудова икореномическа стойностност (на текущия трудов
производствения икореномически фактор)]. Текущият съзидателин трудов
производствен икореномически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството lwp (X) негови предметностни единици (характерни за текущия съзидателен трудов производствен икореномически фактор) и (2) чрез количеството
единици на съзидателната ценностност на текущия трудов производствен икореномически фактор W (lwp (X)) . Според факторната икореномическа определеност се разграничават трудово-определен текущ съзидателен
трудов производствен икореномически фактор* (labourly-determinate flowing making labour production ecorenomic factor) и физическо-определен текущ
съзидателен трудов производствен икореномически фактор* (physically166
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------determinate flowing making labour production ecorenomic factor). Вж. също производствени икореномически фактори.

Текущият съзидателен трудов, текущият творчески трудов и текущият работен трудов производствен икореномически фактор като съзидателно-инцентитален текущо-съзидателно-трудово-факторен икореномически спeцифат
Текущият съзидателен трудов производствен икореномически фактор lwp (X) (в характерни за текущия съзидателния трудов фактор предметностни единици) [и представен от съзидателната ценностност на текущия
трудов производствен икореномически фактор W (lwp (X)) ] има статута на
икореномическа съдържание, а текущият творчески трудов производствен
икореномически фактор lup(X) (в характерни за текущия творчески трудов
фактор предметностни единици) [и представен от творческата ценностност
на текущия трудов производствен икореномически фактор W (lup(X)) ] и
текущият работен трудов производствен икореномически фактор lvp(X)
(в характерни за текущия работен трудов фактор предметностни единици) [и
представен от работната ценностност на текущия трудов производствен
икореномически фактор W (lvp(X)) ] са негови взаимодействащи си икореномически форми, които са начини на съществуването му и са неотделими една
от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на продукт
без едновременното и взаимообусловено прилагане на творчески умения и работни усилия е невъзможно). В това им качество текущият съзидателен трудов, текущият творчески трудов и текущият работен трудов производствен
икореномически фактор образуват вид съзидателно-инцентитален текущосъзидателно-трудово-факторен икореномически специфат* (makinglyincentital flowingly-makingly-labourly-factor ecorenomic specifate) (вж. икореномически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина текущ
съзидателен трудов производствен икореномически фактор се трансформира
(вж. икореномическа преобразование) в двойка от текущ творчески трудов
производствен икореномически фактор и текущ работен трудов производствен
икореномически фактор, в които текущият съзидателен трудов фактор се е опредметил, и за които той е общ съзидателно-специфатен текущ съзидателен трудов производствен икореномически фактор* (total makinglyspecifatic
flowing
making
labour
production
ecorenomic
factor)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tlwp (X ) m = lwp (X ) m (общ текущ съзидателен трудов фактор на текущия творчески трудов и текущия работен трудов фактор в границите на икореномическия специфат). Един и същ текущ съзидателен трудов производствен икореномически фактор може да се прояви в различни комбинации от текущ творчески трудов и текущ работен трудов производствен икореномически фактор. Затова при непроменена величина на общия съзидателно-специфатен текущ трудов икореномически фактор съществува заместване между текущия творчески
трудов и текущия работен трудов икореномически фактор, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен
трудов производствен икореномически фактор* (makingly-incentital
indifference curve of the flowing making labour production ecorenomic factor)
IClwp(x)-incm (фиг. 1). За целта се използва означението
lwp (X) m = lwp (X )(lup(X ), lvp(X ))

за функцията на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен трудов
производствен икореномически фактор като функция на текущия творчески
трудов производствен икореномически фактор lup(X) и текущия работен трудов производствен икореномически фактор lvp(X) . Освен това
mlwp (X ) u =

∂lwp (X )(lup(X ), lvp(X))

=

∂lup(X )

∂lwp(X ) m
∂lup(X)

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на
текущия творчески трудов производствен икореномически фактор* (marginal makingly-specifatic making labour factor of the flowing creative labour production ecorenomic factor), а
mlwp (X ) v =

∂lwp (X )(lup(X ), lvp(X))
∂lvp(X)

=

∂lwp(X )
∂lvp(X)

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на
текущия работен трудов производствен икореномически фактор* (marginal makingly-specifatic making labour factor of the flowing working labour
production ecorenomic factor).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Текущ работен трудов
производствен икореномически фактор

lvp(X )
IClwp(x)-incm

lup(X )

0

Текущ творчески трудов
производствен икореномически фактор
Фиг. 1. Съзидателно-инцентитална крива на
безразличието на текущия съзидателен трудов производствен икореномически фактор

Трансформирането на текущия съзидателен трудов производствен икореномически фактор в текущ творчески трудов и текущ работен трудов производствен икореномически фактор се определя като инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на текущия съзидателен трудов
производствения икореномически фактор* (incentital makingly-specificitical
objectification of the flowing making labour production ecorenomic factor) [то е
разновидност на специфичностното икореномическа опредметяване*
(specificitical ecorenomic objectification), както и на икореномическато опредметяване изобщо], в т.ч. креативно инцентитално съзидателноспецифичностно опредметяване на текущия съзидателен трудов производствен икореномически фактор* (creative incentital makingly-specificitical
objectification of the flowing making labour production ecorenomic factor) и работно инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на
текущия съзидателен трудов производствен икореномически фактор*
(working incentital makingly-specificitical objectification of the flowing making
labour production ecorenomic factor). Обратният процес на трансформиране на
текущия творчески трудов и текущия работен трудов производствен икореномически фактор в текущ съзидателен трудов производствен икореномически
фактор, представен от функцията
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------lwp (X) m = lwp (X )(lup(X ), lvp(X )),

е инцентитално съзидателно-специфичностно интензиониране на текущия творчески трудов и текущия работен трудов производствен икореномически фактор* (incentital makingly-specificitical intensioning of the flowing
creative labour and flowing working labour production ecorenomic factor) [то е
разновидност на специфичностното икореномическа интензиониране*
(specificitical ecorenomic intensioning), както и на икореномическато интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен трудов производствен икореномически фактор
lwp (X) m = lwp (X )(lup(X ), lvp(X ))

не се променя с движението на точка по инцентиталната крива на безразличието на съзидателно-специфатния текущ съзидателен трудов производствен икореномически фактор IClwp(x)-incm . Затова уравнението на кривата IClwp(x)-incm при
дадено равнище на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен трудов
производствен икореномически фактор е
lwp (X) m = lwp (X )(lup(X ), lvp(X)) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ съзидателно-специфатен текущ съзидателен трудов производствен икореномически фактор
lwp (X) m = lwp (X )(lup(X ), lvp(X)) = const.

С движението на точка по съзидателно-центиталната крива на безразличието
на текущия съзидателен трудов производствен икореномически фактор
IClwp(x)-incm , която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на текущия творчески трудов и на текущия работен
трудов производствен икореномически фактор се променят в противоположна
посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че един и същ текущ съзидателен трудов производствен икореномически фактор може да съответства на различни комбинации на текущ творчески трудов и текущ работен трудов производствен икореномически фактор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обаче не означава, че при тях се постига един и същ резултат (като икореномически продукт например).
При произволна промяна на количествата на текущия творчески трудов и
текущия работен трудов производствен икореномически фактор
(d lup(X), d lvp(X ))
(т.е. при движение на точка по съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен трудов производствен икореномически фактор IClwp(x)-incm ) прирастът на функцията на общия съзидателно-специфатен

текущ съзидателен трудов производствен икореномически фактор е нейният
пълен диференциал
d lwp (X)(lup(X), lvp(X)) =
= mlwp(X ) u (lup(X ), lvp(X ))d lup(X) +
+ mlwp (X) v (lup(X), lvp(X))d lvp(X )

или, което е същото,
d lwp (X)(lup(X), lvp(X )) =
=

∂lwp (X )(lup(X ), lvp(X ))
∂lup(X )

+

d lup(X ) +

∂lwp (X )(lup(X ), lvp(X ))
∂lvp(X)

d lvp(X).

Когато измененията в количествата на текущия творчески трудов и текущия работен трудов производствен икореномически фактор се извършват в
рамките на дадена съзидателно-инцентитална крива на безразличието на текущия съзидателен трудов производствен икореномически фактор, диференциалният прираст на функцията на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен трудов производствен икореномически фактор е нулев. Това е така,
защото противоположните изменения в текущия творчески трудов и в текущия
работен трудов производствен икореномически фактор запазват непроменен
техния общ съзидателно-специфатен текущ съзидателен трудов производствен
икореномически фактор:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------d lwp (X)(lup(X ), lvp(X )) =
= mlwp (X) u (lup(X), lvp(X ))d lup(X ) +
+ mlwp (X) v (lup(X), lvp(X ))d lvp(X) = 0.

Посочената зависимост се определя като като съзидателно-трудовофакторно-еквивалентно заместване на текущия творчески трудов и текущия работен трудов производствен икореномически фактор* (makinglylabourly-factorly-equivalent substitution of the flowing creative labour and flowing
working labour production ecorenomic factor). То е съзидателно-трудовофакторно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен трудов производствен икореномически фактор
mlwp (X) u (lup(X ), lvp(X))d lup(X),
mlwp (X ) v (lup(X ), lvp(X ))d lvp(X),

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия съзидателноспецифатен текущ съзидателен трудов производствен икореномически фактор,
по отношение на което се конституира съзидателно-инцентителната специфатна крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на съзидателно-трудово-факторно-еквивалентно заместване на текущия творчески трудов и текущия работен трудов производствен икореномически
фактор* (marginal rate of the makingly-labourly-factorly-equivalent substitution
of the flowing creative labour and flowing working labour production ecorenomic
factor)
MRLWPS(X) uv =
=

d lvp(X )
d lup(X )

−

=−

mlwp (X ) u (lup(X ), lvp(X ))

=

mlwp(X) v (lup(X ), lvp(X))

∂lwp (X )(lup(X ), lvp(X )) ∂lwp (X )(lup(X), lvp(X))
:
.
∂lup(X )
∂lvp(X )

Тя е отрицателна величина
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------

MRLWPS
(
X
)
<
0
uv





и е равна на отношението
d lvp(X)
d lup(X )

между двата диференциални прираста на количествата на текущия творчески
трудов и текущия работен трудов производствен икореномически фактор
(единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна
на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mlwp (X) u (lup(X), lvp(X ))
mlwp (X ) v (lup(X ), lvp(X))

между пределния съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на текущия творчески производствен трудов икореномически фактор и пределния
съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на текущия работен трудов производствен икореномически фактор. Пределната норма на съзидателнофакторно-еквивалентното заместване на текущия творчески трудов и текущия
работен трудов производствен икореномически фактор MRLWPS(X ) uv показва към определена точка от съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен трудов производствен икореномически фактор
IClwp(x)-incm с колко работни единици трябва да се намали обемът на текущия
работен трудов производствен икореномически фактор, което да позволи да се
увеличи обемът на текущия творчески трудов производствен икореномически
фактор с една творческа единица, така че техният общ съзидателноспецифатен текущ съзидателен трудов производствен икореномически фактор
да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което икономическата единица (например индивидът) намалява прилагания от нея текущ работен трудов производствен икореномически фактор (с което и
стойностността намалява), като икономисаният от това текущ съзидателен
трудов производствен икореномически фактор (следователно и икономисаната
ценностност) използва да разшири прилагания от нея текущ творчески трудов
производствен икореномически фактор (което може да се получи например
при повишаване на квалификацията) (с което и полезностността нараства).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Функцията на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен трудов
производствен икореномически фактор е
lwp (X) m = lwp (X )(lup(X ), lvp(X )).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на съзидателно-специфатния текущ
съзидателен трудов производствен икореномически фактор на О. Хесе*
(Hesse incentital matrix of the makingly-specifatic flowing making labour production ecorenomic factor) H (lwp (X ))uv , която се състои от тези втори производни
и е изцяло положително определена (вж. матрица и икореномическа матрица на О. Хесе):
H (lwp)(X ) uv =

 ∂ 2 lwp (X)(lup(X), lvp(X)) ∂ 2 lwp (X )(lup(X ), lvp(X)) 


,
2


∂lup(X ) ∂lvp(X )
∂lup(X )
= 2
 > 0.
2
∂
lwp
(
X
)
(
lup
(
X
)
,
lvp
(
X
)
)
∂
lwp
(
X
)
(
lup
(
X
)
,
lvp
(
X
)
)


,


2
∂lvp(X ) ∂lup(X)
∂lvp(X)



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H (lwp (X ))uv елементи с положителни значения
∂ 2 lwp (X)(lup(X), lvp(X))
∂lup(X )

2

∂ 2 lwp (X)(lup(X), lvp(X))
∂lvp(X ) 2

> 0,

>0

показват, че пределният съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор
на текущия творчески трудов производствен икореномически фактор и пределният съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на текущия работен трудов производствен икореномически фактор се увеличават с нарастването на текущия творчески трудов производствен икореномически фактор и на
текущия работен трудов производствен икореномически фактор. Това е законът за нарастващия пределен съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на текущия творчески трудов и текущия работен трудов
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производствен икореномически фактор* (law of the marginal makinglyspecifatic making labour factor increasing of the flowing creatve labour and flowing
wotking labour ecorenomic factor). Законът за нарастващия пределен съзидателно-специфатен съзидателен трудов икореномически фактор е друг израз на насищането при изчерпането на дадения текущ съзидателен трудов производствен икореномически фактор при нарастване на равнището на текущия
творчески трудов производствен икореномически фактор и текущия работен
трудов производствен икореномически фактор. Според този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на текущия творчески
трудов производствен икореномически фактор или с нарастването на количеството на текущия работен трудов производствен икореномически фактор техният общ съзидателно-специфатен текущ съзидателен трудов производствен
икореномически фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им съзидателно-специфатни съзидателни трудови фактори нарастват,
което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на текущия работен трудов производствен икореномически фактор, всяка следваща единица прираст на текущия творчески трудов производствен
икореномически фактор изисква изчерпването на все по-големи порции от общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен трудов производствен икореномически фактор, както и че при постоянно равнище на текущия творчески
трудов производствен икореномически фактор, всяка следваща единица прираст на текущия работен трудов производствен икореномически фактор също
изисква изчерпването на все по-големи порции от общия съзидателноспецифатен текущ съзидателен трудов производствен икореномически фактор.
ТЕКУЩ СЪЗИДАТЕЛЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowing making labour production ecotechnomic factor)
(подразбиран като предметностен текущ съзидателен трудов производствен икотехномически фактор), съзидателен икотехномически труд, съзидателен трудов производствен икотехномически заряд, (*) – интерпретация
на текущия трудов производствен икотехномически фактор lp (X) като опредметеност lwp (X) на съзидателното усърдие на текущия трудов производствен икотехномически фактор W (lwp (X)) и като негова факторна
предметна икотехномическа оценка и което усърдие той разпредеметява в
икотехномическото производство (като фаза на икотехномическото възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа еди175
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ница; абсолютно равнище на отдаване на икотехномическо усърдие от текущия трудов производствен икотехномически фактор при осъществяването на
икотехномическа дейност (на икотехномическа активност), при която се
създава икотехномически продукт, притежаващ способността при неговата
употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл
представлява текущо-трудово-факторова усърдностна производствена
икотехномическа опредметеност и служи като един от идентификаторите
на усърдностните (изобщо на трансцентиталностните) производствени икотехномически способности. (вж. съзидателен трудов производствен икотехномически фактор и центитален икореномически диспозат).
Според ценностната икотехномическа ингредиентност форми на съществуването на текущия съзидателен трудов производствен икотехномически
фактор са текущият творчески трудов производствен икотехномически фактор lup(X) и текущият работен трудов производствен икотехномически
фактор lvp(X) , зависимостта между които се основава върху зависимостта
между творческото усърдие на текущия трудов производствен икотехномически фактор W (lup(X)) [респ. умението на текущия трудов производствен икотехномически фактор U (lp (X)) ; същото като текущо трудово
икотехномическо умение (на текущия трудов производствен икотехномически фактор)] и работното усърдие на текущия трудов производствен
икотехномически фактор W (lvp(X)) [респ. усилието на текущия трудов
производствен икотехномически фактор V (lp (X)) ; същото като текущо
трудово икотехномическо усилие (на текущия трудов производствения
икотехномически фактор)]. Текущият съзидателин трудов производствен
икотехномически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството lwp (X) негови предметностни единици (характерни за текущия съзидателен трудов производствен икотехномически фактор) и (2) чрез количеството единици на съзидателното усърдие на текущия трудов производствен икотехномически
фактор W (lwp (X)) . Според факторната икотехномическа определеност се
разграничават трудово-определен текущ съзидателен трудов производствен икотехномически фактор* (labourly-determinate flowing making labour
production ecotechnomic factor) и физическо-определен текущ съзидателен
трудов производствен икотехномически фактор* (physically-determinate
flowing making labour production ecotechnomic factor). Вж. също производствени икотехномически фактори.
176
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Текущият съзидателен трудов, текущият творчески трудов и текущият работен трудов производствен икотехномически фактор като съзидателно-инцентитален текущо-съзидателно-трудово-факторен икотехномически спeцифат
Текущият съзидателен трудов производствен икотехномически фактор lwp (X) (в характерни за текущия съзидателния трудов фактор предметностни единици) [и представен от съзидателното усърдие на текущия трудов производствен икотехномически фактор W (lwp (X)) ] има статута на
икотехномическо съдържание, а текущият творчески трудов производствен икотехномически фактор lup(X) (в характерни за текущия творчески
трудов фактор предметностни единици) [и представен от творческото усърдие на текущия трудов производствен икотехномически фактор
W (lup(X)) ] и текущият работен трудов производствен икотехномически
фактор lvp(X) (в характерни за текущия работен трудов фактор предметностни единици) [и представен от работното усърдие на текущия трудов производствен икотехномически фактор W (lvp(X)) ] са негови взаимодействащи
си икотехномически форми, които са начини на съществуването му и са неотделими една от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването
на продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на творчески
умения и работни усилия е невъзможно). В това им качество текущият съзидателен трудов, текущият творчески трудов и текущият работен трудов производствен
икотехномически
фактор
образуват
вид
съзидателноинцентитален текущо-съзидателно-трудово-факторен икотехномически
специфат* (makingly-incentital flowingly-makingly-labourly-factor ecotechnomic
specifate) (вж. икотехномически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина текущ
съзидателен трудов производствен икотехномически фактор се трансформира
(вж. икотехномическо преобразование) в двойка от текущ творчески трудов
производствен икотехномически фактор и текущ работен трудов производствен икотехномически фактор, в които текущият съзидателен трудов фактор се
е опредметил, и за които той е общ съзидателно-специфатен текущ съзидателен трудов производствен икотехномически фактор* (total makinglyspecifatic flowing making labour production ecotechnomic factor) (общ текущ съзидателен трудов фактор на текущия творчески трудов и текущия работен трудов фактор в границите на икотехномическия специфат). Един и същ текущ
съзидателен трудов производствен икотехномически фактор може да се проя177
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ви в различни комбинации от текущ творчески трудов и текущ работен трудов
производствен икотехномически фактор. Затова при непроменена величина на
общия съзидателно-специфатен текущ трудов фактор съществува заместване
между текущия творчески трудов и текущия работен трудов фактор, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез
съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен трудов производствен икотехномически фактор* (makinglyincentital indifference curve of the flowing making labour production ecotechnomic
factor) IClwp(x)-incm (фиг. 1). За целта се използва означението
lwp (X) m = lwp (X )(lup(X ), lvp(X ))

за функцията на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен трудов
производствен икотехномически фактор като функция на текущия творчески
трудов производствен икотехномически фактор lup(X) и текущия работен
трудов производствен икотехномически фактор lvp(X) . Освен това
mlwp (X ) u =

∂lwp (X )(lup(X ), lvp(X)) ∂lwp(X ) m
=
∂lup(X )
∂lup(X)

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на
текущия творчески трудов производствен икотехномически фактор*
(marginal makingly-specifatic making labour factor of the flowing creative labour
production ecotechnomic factor), а
mlwp (X ) v =

∂lwp (X)(lup(X), lvp(X)) ∂lwp (X ) m
=
∂lvp(X )
∂lvp(X )

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на
текущия работен трудов производствен икотехномически фактор* (marginal makingly-specifatic making labour factor of the flowing working labour production ecotechnomic factor).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Текущ работен трудов
производствен икотехномически фактор

lvp(X )
IClwp(x)-incm

lup(X )

0

Текущ творчески трудов
производствен икотехномически фактор
Фиг. 1. Съзидателно-инцентитална крива на
безразличието на текущия съзидателен трудов производствен икотехномически фактор

Трансформирането на текущия съзидателен трудов производствен икотехномически фактор в текущ творчески трудов и текущ работен трудов производствен икотехномически фактор се определя като инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на текущия съзидателен трудов
производствения икотехномически фактор* (incentital makingly-specificitical
objectification of the flowing making labour production ecotechnomic factor) [то е
разновидност на специфичностното икотехномическо опредметяване*
(specificitical ecotechnomic objectification), както и на икотехномическото опредметяване изобщо], в т.ч. креативно инцентитално съзидателноспецифичностно опредметяване на текущия съзидателен трудов производствен икотехномически фактор* (creative incentital makingly-specificitical
objectification of the flowing making labour production ecotechnomic factor) и работно инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на
текущия съзидателен трудов производствен икотехномически фактор*
(working incentital makingly-specificitical objectification of the flowing making
labour production ecotechnomic factor). Обратният процес на трансформиране на
текущия творчески трудов и текущия работен трудов производствен икотехномически фактор в текущ съзидателен трудов производствен икотехномически фактор, представен от функцията
179
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------lwp (X) m = lwp (X )(lup(X ), lvp(X )),

е инцентитално съзидателно-специфичностно интензиониране на текущия творчески трудов и текущия работен трудов производствен икотехномически фактор* (incentital makingly-specificitical intensioning of the flowing
creative labour and flowing working labour production ecotechnomic factor) [то е
разновидност на специфичностното икотехномическо интензиониране*
(specificitical ecotechnomic intensioning), както и на икотехномическото интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен трудов производствен икотехномически фактор
lwp (X) m = lwp (X )(lup(X ), lvp(X ))

не се променя с движението на точка по инцентиталната крива на безразличието на съзидателно-специфатния текущ съзидателен трудов производствен икотехномически фактор IClwp(x)-incm . Затова уравнението на кривата IClwp(x)-incm
при дадено равнище на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен
трудов производствен икотехномически фактор е
lwp (X) m = lwp (X )(lup(X ), lvp(X)) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ съзидателно-специфатен текущ съзидателен трудов производствен икотехномически фактор
lwp (X) m = lwp (X )(lup(X ), lvp(X)) = const.

С движението на точка по съзидателно-центиталната крива на безразличието
на текущия съзидателен трудов производствен икотехномически фактор
IClwp(x)-incm , която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на текущия творчески трудов и на текущия работен
трудов производствен икотехномически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото.
Положението, че един и същ текущ съзидателен трудов производствен фактор
може да съответства на различни комбинации на текущ творчески трудов и
текущ работен трудов производствен фактор обаче не означава, че при тях се
постига един и същ резултат (като икотехномически продукт например).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------При произволна промяна на количествата на текущия творчески трудов и
текущия работен трудов производствен икотехномически фактор
(d lup(X), d lvp(X ))
(т.е. при движение на точка по съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен трудов производствен икотехномически фактор IClwp(x)-incm ) прирастът на функцията на общия съзидателно-специфатен

текущ съзидателен трудов производствен икотехномически фактор е нейният
пълен диференциал
d lwp (X)(lup(X), lvp(X)) =
= mlwp(X ) u (lup(X ), lvp(X ))d lup(X) +
+ mlwp (X) v (lup(X), lvp(X))d lvp(X )

или, което е същото,
d lwp (X )(lup(X ), lvp(X)) =
=

∂lwp (X )(lup(X ), lvp(X ))
d lup(X) +
∂lup(X )

+

∂lwp (X )(lup(X ), lvp(X ))
d lvp(X).
∂lvp(X)

Когато измененията в количествата на текущия творчески трудов и текущия работен трудов производствен икотехномически фактор се извършват в
рамките на дадена съзидателно-инцентитална крива на безразличието на текущия съзидателен трудов производствен икотехномически фактор, диференциалният прираст на функцията на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен трудов производствен икотехномически фактор е нулев. Това е така,
защото противоположните изменения в текущия творчески трудов и в текущия
работен трудов производствен икотехномически фактор запазват непроменен
техния общ съзидателно-специфатен текущ съзидателен трудов производствен
икотехномически фактор:
d lwp (X)(lup(X ), lvp(X )) =
= mlwp (X) u (lup(X), lvp(X ))d lup(X ) +
+ mlwp (X) v (lup(X), lvp(X ))d lvp(X) = 0.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Посочената зависимост се определя като като съзидателно-трудовофакторно-еквивалентно заместване на текущия творчески трудов и текущия работен трудов производствен икотехномически фактор* (makingly-labourly-factorly-equivalent substitution of the flowing creative labour and
flowing working labour production ecotechnomic factor). То е съзидателнотрудово-факторно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването
тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални
прираста на приравнената към нула функция на общия съзидателноспецифатен текущ съзидателен трудов производствен икотехномически фактор
mlwp (X ) u (lup(X ), lvp(X))d lup(X),
mlwp (X) v (lup(X), lvp(X))d lvp(X ),

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия съзидателноспецифатен текущ съзидателен трудов производствен икотехномически фактор, по отношение на което се конституира съзидателно-инцентителната специфатна крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на съзидателно-трудово-факторно-еквивалентно заместване на текущия
творчески трудов и текущия работен трудов производствен икотехномически фактор* (marginal rate of the makingly-labourly-factorly-equivalent
substitution of the flowing creative labour and flowing working labour production
ecotechnomic factor)
MRLWPS(X)uv =
=
−

d lvp(X)
mlwp (X)u (lup (X ), lvp(X))
=−
=
d lup(X)
mlwp(X )v (lup(X), lvp(X))

∂lwp(X )(lup(X), lvp(X)) ∂lwp (X)(lup(X), lvp(X ))
:
.
∂lup(X)
∂lvp(X)

Тя е отрицателна величина


MRLWPS
(
X
)
<
0
uv





и е равна на отношението
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------d lvp(X)
d lup(X )

между двата диференциални прираста на количествата на текущия творчески
трудов и текущия работен трудов производствен икотехномически фактор
(единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна
на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mlwp (X ) u (lup(X ), lvp(X ))
mlwp (X) v (lup(X ), lvp(X))

между пределния съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на текущия творчески производствен трудов икотехномически фактор и пределния
съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на текущия работен трудов производствен икотехномически фактор. Пределната норма на съзидателно-факторно-еквивалентното заместване на текущия творчески трудов и текущия работен трудов производствен икотехномически фактор MRLWPS(X ) uv
показва към определена точка от съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен трудов производствен икотехномически
фактор IClwp(x)-incm с колко работни единици трябва да се намали обемът на текущия работен трудов производствен икотехномически фактор, което да позволи да се увеличи обемът на текущия творчески трудов производствен икотехномически фактор с една творческа единица, така че техният общ съзидателно-специфатен текущ съзидателен трудов производствен икотехномически
фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което
икономическата единица (например индивидът) намалява прилагания от нея
текущ работен трудов производствен икотехномически фактор (с което и усилиета намалява), като икономисаният от това текущ съзидателен трудов производствен икотехномически фактор (следователно и икономисаната усърдие)
използва да разшири прилагания от нея текущ творчески трудов производствен икотехномически фактор (което може да се получи например при повишаване на квалификацията) (с което и умениета нараства).
Функцията на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен трудов
производствен икотехномически фактор е
lwp (X) m = lwp (X )(lup(X ), lvp(X )).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на съзидателно-специфатния текущ
съзидателен трудов производствен икотехномически фактор на О. Хесе*
(Hesse incentital matrix of the makingly-specifatic flowing making labour production ecotechnomic factor) H (lwp )(X ) uv , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икотехномическа
матрица на О. Хесе):
H (lwp)(X ) uv =

 ∂ 2 lwp (X)(lup(X), lvp(X)) ∂ 2 lwp (X )(lup(X ), lvp(X)) 


,
2
∂
lup
(
X
)
∂
lvp
(
X
)


∂lup(X )
= 2
> 0.
∂ lwp (X)(lup(X), lvp(X)) ∂ 2 lwp (X )(lup(X ), lvp(X)) 


,
2


∂
lvp
(
X
)
∂
lup
(
X
)
∂lvp(X)



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H (lwp (X )) uv елементи с положителни значения
∂ 2 lwp (X )(lup(X ), lvp(X))
∂lup (X )

2

∂ 2 lwp (X )(lup(X ), lvp(X))
∂lvp(X) 2

> 0,
>0

показват, че пределният съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор
на текущия творчески трудов производствен икотехномически фактор и пределният съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на текущия работен трудов производствен икотехномически фактор се увеличават с нарастването на текущия творчески трудов производствен икотехномически фактор и
на текущия работен трудов производствен икотехномически фактор. Това е
законът за нарастващия пределен съзидателно-специфатен съзидателен
трудов фактор на текущия творчески трудов и текущия работен трудов
производствен икотехномически фактор* (law of the marginal makinglyspecifatic making labour factor increasing of the flowing creatve labour and flowing
wotking labour ecotechnomic factor). Законът за нарастващия пределен съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор е друг израз на насищането
при изчерпането на дадения текущ съзидателен трудов производствен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномически фактор при нарастване на равнището на текущия творчески трудов производствен икотехномически фактор и текущия работен трудов
производствен икотехномически фактор. Според този закон при постоянни
други условия с нарастването на количеството на текущия творчески трудов
производствен икотехномически фактор или с нарастването на количеството
на текущия работен трудов производствен икотехномически фактор техният
общ съзидателно-специфатен текущ съзидателен трудов производствен икотехномически фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им съзидателно-специфатни съзидателни трудови фактори нарастват, което
се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище
на текущия работен трудов производствен икотехномически фактор, всяка
следваща единица прираст на текущия творчески трудов производствен икотехномически фактор изисква изчерпването на все по-големи порции от общия
съзидателно-специфатен текущ съзидателен трудов производствен икотехномически фактор, както и че при постоянно равнище на текущия творчески
трудов производствен икотехномически фактор, всяка следваща единица прираст на текущия работен трудов производствен икотехномически фактор също
изисква изчерпването на все по-големи порции от общия съзидателноспецифатен текущ съзидателен трудов производствен икотехномически фактор.
ТЕКУЩ СЪЗИДАТЕЛЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowing making physical production economic factor)
(подразбиран като предметностен текущ съзидателен физически производствен икономически фактор), съзидателен икономически физит, съзидателен физически производствен икономически заряд, (*) – интерпретация на текущия физически производствен икономически фактор hp(X) като
опредметеност hwp(X) на съзидателната ценност на текущия физически
производствен икономически фактор W(hwp(X)) и като нейна факторна
предметна икономическа оценка, която ценност от своя страна е ценностна
икономическа оценка на съзидателното усърдие на интегралния физически
производствен икотехномически фактор W (hwp(X )) [същото като текущо
физическо икотехномическо усърдие (на текущия производствен икотехномически фактор) и като текущо физическо-факторно икотехномическо
усърдие* (flowing physically-factor ecotechnomic diligence), следователно съзидателният текущ физически производствен икономически фактор е метаикономическа оценка на това усърдие] и която ценност той разпредеметява
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------в икономическото производство (като фаза на икономическото възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на икономическа ценност от текущия физически
производствен икономически фактор при осъществяването на икономическа
дейност (на икономическа активност), при която се създава икономически
продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява
някакви икономически потребности. В този смисъл представлява текущофизическо-факторова ценностна производствена икономическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на ценностните и усърдностните (изобщо на трансцентиталностните) производствени икономически способности. Той е и предметна икономическа оценка на текущия съзидателен
физически производствен икотехномически фактор (вж. съзидателен физически производствен икотехномически фактор и центитален икореномически
диспозат).
Според ценностната икономическа ингредиентност форми на съществуването на текущия съзидателен физически производствен икономически фактор са текущият творчески физически производствен икономически фактор
hup(X) и текущият работен физически производствен икономически фактор
hvp(X), зависимостта между които се основава върху зависимостта между
творческата ценност на текущия физически производствен икономически фактор W(hup(X)) [респ. полезността на текущия физически производствен икономически фактор U(hp(X))] и работната ценност на текущия физически производствен икономически фактор W(hvp(X)) [респ.
стойността на текущия физически производствен икономически фактор
V(hp(X))], а оттам – и върху зависимостта между творческото усърдие на
текущия физически производствен икотехномически фактор [същото като
текущо физическо икотехномическо умение (на текущия физически производствен икотехномически фактор)] и работното усърдие на текущия
физически производствен икотехномически фактор [същото като текущо
физическо икотехномическо усилие (на текущия физически производствения икотехномически фактор)]. Текущият съзидателин физически производствен икономически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството
hwp(X) негови предметностни единици (характерни за текущия съзидателен
физически производствен икономически фактор) и (2) чрез количеството единици на съзидателната ценност на текущия физически производствен
икономически фактор W(hwp(X)). Според факторната икономическа опре186
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------деленост се разграничават трудово-определен текущ съзидателен физически производствен икономически фактор* (labourly-determinate flowing making physical production economic factor) и физическо-определен текущ съзидателен физически производствен икономически фактор* (physicallydeterminate flowing making physical production economic factor). Вж. също производствени икономически фактори.
Текущият съзидателен физически, текущият творчески физически и
текущият работен физически производствен икономически фактор
като
съзидателно-инцентитален текущо-съзидателно-физическофакторен икономически спeцифат
Текущият съзидателен физически производствен икономически фактор hwp(X) (в характерни за текущия съзидателния физически фактор предметностни единици) [и представен от съзидателната ценност на текущия
физически производствен икономически фактор W(hwp(X))] има статута на
икономическо съдържание, а текущият творчески физически производствен икономически фактор hup(X) (в характерни за текущия творчески физически фактор предметностни единици) [и представен от творческата ценност на текущия физически производствен икономически фактор
W(hup(X)] и текущият работен физически производствен икономически
фактор hvp(X) (в характерни за текущия работен физически фактор предметностни единици) [и представен от работната ценност на текущия физически производствен икономически фактор W(hvp(X))] са негови взаимодействащи си икономически форми, които са начини на съществуването му и са неотделими една от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на творчески умения и работни усилия е невъзможно. В това им качество текущият
съзидателен физически, текущият творчески физически и текущият работен
физически производствен икономически фактор образуват вид съзидателноинцентитален текущо-съзидателно-физическо-факторен икономически
специфат* (makingly-incentital flowingly-makingly-physically-factor economic
specifate) (вж. икономически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина текущ
съзидателен физически производствен икономически фактор се трансформира
(вж. икономическо преобразование) в двойка от текущ творчески физически
производствен икономически фактор и текущ работен физически производствен икономически фактор, в които текущият съзидателен физически фактор се
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е опредметил, и за които той е общ съзидателно-специфатен текущ съзидателен физически производствен икономически фактор* (total makinglyspecifatic flowing making physical production economic factor) (общ текущ съзидателен физически фактор на текущия творчески физически и текущия работен физически фактор в границите на икономическия специфат). Един и същ
текущ съзидателен физически производствен икономически фактор може да се
прояви в различни комбинации от текущ творчески физически и текущ работен физически производствен икономически фактор. Затова при непроменена
величина на общия съзидателно-специфатен текущ физически фактор съществува заместване между текущия творчески физически и текущия работен физически фактор, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен физически производствен икономически
фактор* (makingly-incentital indifference curve of the flowing making physical
production economic factor) IChwp(x)-incm (фиг. 1). За целта се използва означението
hwp (X) m = hwp (X )(hup (X ), hvp (X ))

за функцията на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен физически
производствен икономически фактор като функция на текущия творчески физически производствен икономически фактор hup(X) и текущия работен физически производствен икономически фактор hvp(X). Освен това
mhwp(X) u =

∂hwp(X)(hup(X), hvp(X)) ∂hwp(X ) m
=
∂hup(X)
∂hup(X)

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на
текущия творчески физически производствен икономически фактор*
(marginal makingly-specifatic making physical factor of the flowing creative physical production economic factor), а
mhwp(X) v =

∂hwp(X )(hup(X), hvp(X )) ∂hwp(X) m
=
∂hvp(X )
∂hvp(X )

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на
текущия работен физически производствен икономически фактор* (marginal makingly-specifatic making physical factor of the flowing working physical
production economic factor).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Текущ работен физически
производствен икономически фактор
hvp(X)
IChwp(x)-incm

0

hup(X)
Текущ творчески физически
производствен икономически фактор
Фиг. 1. Съзидателно-инцентитална крива на
безразличието на текущия съзидателен физически производствен икономически фактор

Трансформирането на текущия съзидателен физически производствен
икономически фактор в текущ творчески физически и текущ работен физически производствен икономически фактор се определя като инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на текущия съзидателен физически производствения икономически фактор* (incentital makinglyspecificitical objectification of the flowing making physical production economic
factor) [то е разновидност на специфичностното икономическо опредметяване* (specificitical economic objectification), както и на икономическото опредметяване изобщо], в т.ч. креативно инцентитално съзидателноспецифичностно опредметяване на текущия съзидателен физически производствен икономически фактор* (creative incentital makingly-specificitical
objectification of the flowing making physical production economic factor) и работно инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на
текущия съзидателен физически производствен икономически фактор*
(working incentital makingly-specificitical objectification of the flowing making
physical production economic factor). Обратният процес на трансформиране на
текущия творчески физически и текущия работен физически производствен
икономически фактор в текущ съзидателен физически производствен икономически фактор, представен от функцията
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------hwp (X ) m = hwp (X)(hup (X ), hvp (X )),
е инцентитално съзидателно-специфичностно интензиониране на текущия творчески физически и текущия работен физически производствен
икономически фактор* (incentital makingly-specificitical intensioning of the
flowing creative physical and flowing working physical production economic factor)
[то е разновидност на специфичностното икономическо интензиониране*
(specificitical economic intensioning), както и на икономическото интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен физически производствен икономически фактор
hwp (X) m = hwp (X )(hup (X ), hvp (X ))

не се променя с движението на точка по инцентиталната крива на безразличието на съзидателно-специфатния текущ съзидателен физически производствен
икономически фактор IChwp(x)-incm. Затова уравнението на кривата IChwp(x)-incm
при дадено равнище на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен физически производствен икономически фактор е
hwp (X) m = hwp (X)(hup (X), hvp (X)) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ съзидателно-специфатен текущ съзидателен физически производствен
икономически фактор
hwp (X) m = hwp (X)(hup (X), hvp (X)) = const.

С движението на точка по съзидателно-центиталната крива на безразличието
на текущия съзидателен физически производствен икономически фактор
IChwp(x)-incm, която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на текущия творчески физически и на текущия работен физически производствен икономически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото.
Положението, че един и същ текущ съзидателен физически производствен
фактор може да съответства на различни комбинации на текущ творчески физически и текущ работен физически производствен фактор обаче не означава,
че при тях се постига един и същ резултат (като икономически продукт например).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------При произволна промяна на количествата на текущия творчески физически и текущия работен физически производствен икономически фактор
(dhup(X ), dhvp(X ))
(т.е. при движение на точка по съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен физически производствен икономически фактор IChwp(x)-incm) прирастът на функцията на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен физически производствен икономически фактор е нейният
пълен диференциал
dhwp(X)(hup(X ), hvp(X )) =
= mhwp(X ) u (hup(X ), hvp(X ))dhup(X) +
+ mhwp (X) v (hup(X), hvp(X))dhvp(X )

или, което е същото,
dhwp(X)(hup(X ), hvp(X )) =
∂hwp (X )(hup(X), hvp(X))
dhup(X ) +
∂hup(X)
∂hwp (X )(hup(X), hvp(X))
+
dhvp(X).
∂hvp(X )

=

Когато измененията в количествата на текущия творчески физически и текущия работен физически производствен икономически фактор се извършват в
рамките на дадена съзидателно-инцентитална крива на безразличието на текущия съзидателен физически производствен икономически фактор, диференциалният прираст на функцията на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен физически производствен икономически фактор е нулев. Това е така, защото противоположните изменения в текущия творчески физически и в
текущия работен физически производствен икономически фактор запазват
непроменен техния общ съзидателно-специфатен текущ съзидателен физически производствен икономически фактор:
dhwp(X)(hup(X), hvp(X)) =
= mhwp (X ) u (hup(X ), hvp(X ))dhup(X) +
+ mhwp(X ) v (hup(X ), hvp(X ))dhvp(X ) = 0.

Посочената зависимост се определя като като съзидателно-физическофакторно-еквивалентно заместване на текущия творчески физически и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------текущия работен физически производствен икономически фактор* (makingly-physically-factorly-equivalent substitution of the flowing creative physical and
flowing working physical production economic factor). То е съзидателнофизическо-факторно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия съзидателноспецифатен текущ съзидателен физически производствен икономически фактор
mhwp (X) u (hup (X), hvp (X))dhup (X ),
mhwp (X) v (hup (X ), hvp (X ))dhvp (X ),

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия съзидателноспецифатен текущ съзидателен физически производствен икономически фактор, по отношение на което се конституира съзидателно-инцентителната специфатна крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на съзидателно-физическо-факторно-еквивалентно заместване на текущия
творчески физически и текущия работен физически производствен икономически фактор* (marginal rate of the makingly-physically-factorly-equivalent
substitution of the flowing creative physical and flowing working physical production economic factor)
MRHWPS(X ) uv =
=
−

mhwp(X) u (hup(X), hvp(X))
dhvp(X )
=−
=
dhup(X)
mhwp(X ) v (hup(X ), hvp(X ))

∂hwp (X )(hup(X ), hvp(X )) ∂hwp (X )(hup(X), hvp(X ))
:
.
∂hup(X )
∂hvp(X)

Тя е отрицателна величина


MRHWPS(X) uv < 0



и е равна на отношението
dhvp(X )
dhup(X)

192

1255

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ТЕКУЧЕСТВО НА РАБОТНАТА СИЛА
до ТЕКУЩ СЪЗИДАТЕЛЕН ФИЗИЧСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------между двата диференциални прираста на количествата на текущия творчески
физически и текущия работен физически производствен икономически фактор
(единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна
на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mhwp(X) u (hup(X), hvp(X))
mhwp(X ) v (hup(X ), hvp(X ))

между пределния съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на
текущия творчески производствен физически икономически фактор и пределния съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на текущия работен физически производствен икономически фактор. Пределната норма на съзидателно-факторно-еквивалентното заместване на текущия творчески физически и текущия работен физически производствен икономически фактор
MRHWPS(X) uv показва към определена точка от съзидателно-инцентиталната
крива на безразличието на текущия съзидателен физически производствен
икономически фактор IChwp(x)-incm с колко работни единици трябва да се намали
обемът на текущия работен физически производствен икономически фактор,
което да позволи да се увеличи обемът на текущия творчески физически производствен икономически фактор с една творческа единица, така че техният
общ съзидателно-специфатен текущ съзидателен физически производствен
икономически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което икономическата единица (например индивидът) намалява
прилагания от нея текущ работен физически производствен икономически
фактор (с което и стойността намалява), като икономисаният от това текущ
съзидателен физически производствен икономически фактор (следователно и
икономисаната ценност) използва да разшири прилагания от нея текущ творчески физически производствен икономически фактор (което може да се получи например при повишаване на квалификацията) (с което и полезността нараства).
Функцията на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен физически производствен икономически фактор е
hwp (X ) m = hwp (X)(hup (X ), hvp )(X ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на съзидателно-специфатния текущ
съзидателен физически производствен икономически фактор на О. Хесе*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(Hesse incentital matrix of the makingly-specifatic flowing making physical production economic factor) H (hwp )(X) uv , която се състои от тези втори производни и
е изцяло положително определена (вж. матрица и икономическа матрица на
О. Хесе):
H (hwp )(X ) uv =

 ∂ 2 hwp(X )(hup(X ), hvp(X )) ∂ 2 hwp(X )(hup(X ), hvp(X )) 


,
2
∂
hup
∂
hvp
(
X
)
(
X
)
∂
hup
(
X
)
 > 0.
= 2
 ∂ hwp(X )(hup(X ), hvp(X )) ∂ 2 hwp(X )(hup(X ), hvp(X )) 
,


2
∂
hvp
∂
hup
(
X
)
(
X
)
∂
hvp
(
X
)



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H (hwp (X )) uv елементи с положителни значения
∂ 2 hwp(X)(hup(X), hvp(X))
> 0,
∂lup(X) 2
∂ 2 hwp (X )(hup(X), hvp(X))
>0
∂hvp(X) 2

показват, че пределният съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на текущия творчески физически производствен икономически фактор и
пределният съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на текущия работен физически производствен икономически фактор се увеличават с
нарастването на текущия творчески физически производствен икономически
фактор и на текущия работен физически производствен икономически фактор.
Това е законът за нарастващия пределен съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на текущия творчески физически и текущия
работен физически производствен икономически фактор* (law of the marginal makingly-specifatic making physical factor increasing of the flowing creatve
physical and flowing wotking physical economic factor). Законът за нарастващия
пределен съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор е друг израз
на насищането при изчерпането на дадения текущ съзидателен физически
производствен икономически фактор при нарастване на равнището на текущия творчески физически производствен икономически фактор и текущия работен физически производствен икономически фактор. Според този закон при
постоянни други условия с нарастването на количеството на текущия творчески физически производствен икономически фактор или с нарастването на ко194
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------личеството на текущия работен физически производствен икономически фактор техният общ съзидателно-специфатен текущ съзидателен физически производствен икономически фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове,
т.е. пределните им съзидателно-специфатни съзидателни физически фактори
нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на текущия работен физически производствен икономически
фактор, всяка следваща единица прираст на текущия творчески физически
производствен икономически фактор изисква изчерпването на все по-големи
порции от общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен физически производствен икономически фактор, както и че при постоянно равнище на текущия творчески физически производствен икономически фактор, всяка следваща единица прираст на текущия работен физически производствен икономически фактор също изисква изчерпването на все по-големи порции от общия
съзидателно-специфатен текущ съзидателен физически производствен икономически фактор.
ТЕКУЩ СЪЗИДАТЕЛЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowing making physical production ecorenomic factor) (подразбиран като предметностен текущ съзидателен физически производствен икореномически фактор), съзидателен икореномически физит,
съзидателен физически производствен икореномически заряд, (*) – общо
понятие за текущ съзидателен физически производствен икономически фактор и текущ съзидателен физически производствен икотехномически фактор, които са негови разновидности; интерпретация на текущия физически
производствен икореномически фактор hp(X) като опредметеност hwp(X) на
съзидателната ценностност на текущия физически производствен икореномически фактор W (hwp (X)) и като негова факторна предметна икореномическа оценка и което ценностност той разпредеметява в икореномическато
производство (като фаза на икореномическато възпроизводство) при дадена
общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; субективно-отразен
от общностната икономическа единица (в т.ч. и от индивида) обективнонеобходим текущ съзидателен физически производствен икореномически
фактор, който е и общностно-необходим текущ съзидателен физически
производствен икореномически фактор; абсолютно равнище на отдаване на
икореномическа ценностност от текущия физически производствен икореномически фактор при осъществяването на текуща съзидателна физическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производствена икореномическа дейност (на текуща съзидателна физическа производствена икореномическа активност), при която се създава
икореномически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да
удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл представлява текущо-физическо-факторова ценностностна производствена икореномическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на ценностностните (изобщо на трансцентиталностните) производствени икореномически способности (вж. съзидателен физически производствен икореномически фактор и центитален икореномически диспозат).
Специфично за определеността на текущия съзидателен физически производствен икореномически фактор hwp(X) е, че двете му разновидности в лицето на текущия съзидателен физически производствен икономически фактор
hwp(X) и текущия съзидателен физически икотехномически фактор lwp (X )
се намират във взаимозависимост помежду си. Те са вид центитални икореномичностни диспозанти (вж. центитален икореномически диспозат), които
като двойка образуват вид факторен икореномически диспозат* (factor
ecorenomic disposate) (в икореномическото производство) [последният е разновидност на предметния икореномически диспозат* (objective ecorenomic
disposate) (също)]. В границите на факторния икореномически диспозат текущият съзидателен физически производствен икономически фактор (изпълняващ ролята на икореномическо явление) е предметна икономическа оценка*
(objective economic estimatе) на текущия съзидателен физически производствен
икотехномически фактор (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя
се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/
economic function)
hwp(X) = Ehwp ( X ) (hwp (X ))
(вж. икономическа оценка), където Ehwp(X) е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), hwp(X) =
thwp(X) е общата икономическа оценка на текущия съзидателен физически производствен икотехномически фактор (total economic estimatе of the
flowing making physical production ecotechnomic factor),
ahwp(X ) =

hwp(X)
hwp(X)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е средната икономическа оценка на текущия съзидателен физически производствен икотехnномически фактор (average economic estimatе of the
flowing making physical production ecotechnomic factor) и
mhwp(X) =

dhwp(X)
dhwp(X)

е пределната икономическа оценка на текущия съзидателен физически
производствен икотехnномически фактор (marginal economic estimatе of the
flowing making physical production ecotechnomic factor). Взаимните въздействия
и взаимообусловеността между текущия съзидателен икономически и текущия
съзидателен икотехномически физически производствен фактор образуват вид
икореномическа област (вж. икореномика), която едновременно принадлежи
на граничната икономика, в частност на икотехномическата гранична
икономика (вж. икономика), и на граничната икотехномика, в частност на
икономическата гранична икотехномика (вж. икономика и икотехномика).
Според ценностната икореномическа ингредиентност форми на съществуването на текущия съзидателен физически производствен икореномически
фактор са текущият творчески физически производствен икореномически
фактор hup(X) и текущият работен физически производствен икореномически фактор hvp(X) , зависимостта между които се основава върху зависимостта между творческата ценностност на текущия физически производствен икореномически фактор W (hup(X)) [респ. полезностността на
текущия физически производствен икореномически фактор U (hp(X)) ; същото като текуща физическа икореномическа полезностност (на текущия
физически производствен икореномически фактор)] и работната ценностност на текущия физически производствен икореномически фактор
W (hvp(X)) [респ. стойностността на текущия физически производствен
икореномически фактор V (hp(X)) ; същото като текуща физическа икореномическа стойностност (на текущия физически производствения икореномически фактор)]. Текущият съзидателен физически производствен икореномически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството hwp(X) негови
предметностни единици (характерни за текущия съзидателен физически производствен икореномически фактор) и (2) чрез количеството единици на съзидателната ценностност на текущия физически производствен икорено-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически фактор W (hwp (X)) . Според факторната икореномическа определеност се разграничават трудово-определен текущ съзидателен физически
производствен икореномически фактор* (labourly-determinate flowing making
physical production ecorenomic factor) и физическо-определен текущ съзидателен физически производствен икореномически фактор* (physicallydeterminate flowing making physical production ecorenomic factor). Вж. също
производствени икореномически фактори.
Текущият съзидателен физически, текущият творчески физически и
текущият работен физически производствен икореномически фактор
като
съзидателно-инцентитален текущо-съзидателно-физическофакторен икореномически спeцифат
Текущият съзидателен физически производствен икореномически
фактор hwp(X) (в характерни за текущия съзидателния физически фактор
предметностни единици) [и представен от съзидателната ценностност на
текущия физически производствен икореномически фактор W (hwp (X)) ]
има статута на икореномическа съдържание, а текущият творчески физически производствен икореномически фактор hup(X) (в характерни за текущия творчески физически фактор предметностни единици) [и представен от
творческата ценностност на текущия физически производствен икореномически фактор W (hup(X)) ] и текущият работен физически производствен икореномически фактор hvp(X) (в характерни за текущия работен
физически фактор предметностни единици) [и представен от работната ценностност на текущия физически производствен икореномически фактор
W (hvp(X)) ] са негови взаимодействащи си икореномически форми, които са
начини на съществуването му и са неотделими една от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на продукт без едновременното и
взаимообусловено прилагане на творчески умения и работни усилия е невъзможно. В това им качество текущият съзидателен физически, текущият творчески физически и текущият работен физически производствен икореномически фактор образуват вид съзидателно-инцентитален текущо-съзидателнофизическо-факторен икореномически специфат* (makingly-incentital flowingly-makingly-physically-factor ecorenomic specifate) (вж. икореномически
специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина текущ
съзидателен физически производствен икореномически фактор се трансфор198
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мира (вж. икореномическа преобразование) в двойка от текущ творчески физически производствен икореномически фактор и текущ работен физически производствен икореномически фактор, в които текущият съзидателен физически
фактор се е опредметил, и за които той е общ съзидателно-специфатен текущ съзидателен физически производствен икореномически фактор* (total
makingly-specifatic flowing making physical production ecorenomic factor)
thwp (X) m = hwp(X ) m (общ текущ съзидателен физически фактор на текущия
творчески физически и текущия работен физически фактор в границите на
икореномическия специфат). Един и същ текущ съзидателен физически производствен икореномически фактор може да се прояви в различни комбинации
от текущ творчески физически и текущ работен физически производствен
икореномически фактор. Затова при непроменена величина на общия съзидателно-специфатен текущ физически икореномически фактор съществува заместване между текущия творчески физически и текущия работен икореномически физически фактор, като техните изменения са противоположни. Тези
зависимости се експлицират чрез съзидателно-инцентиталната крива на
безразличието на текущия съзидателен физически производствен икореномически фактор* (makingly-incentital indifference curve of the flowing making physical production ecorenomic factor) IC hwp(x)-incm (фиг. 1). За целта се използва означението
hwp(X) m = hwp (X )(hup(X ), hvp(X ))

за функцията на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен физически
производствен икореномически фактор като функция на текущия творчески
физически производствен икореномически фактор hup(X) и текущия работен
физически производствен икореномически фактор hvp(X) . Освен това
mhwp(X) u =

∂ hwp (X )(hup(X), hvp(X))

=

∂ hwp(X) m

∂ hup(X)

∂ hup(X )

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на
текущия творчески физически производствен икореномически фактор*
(marginal makingly-specifatic making physical factor of the flowing creative physical production ecorenomic factor), а
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------mhwp(X) v =

∂ hwp (X )(hup(X ), hvp(X ))

=

∂ hwp(X) m

∂ hvp(X)

∂ hvp(X)

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на
текущия работен физически производствен икореномически фактор*
(marginal makingly-specifatic making physical factor of the flowing working physical production ecorenomic factor).
Текущ работен физически
производствен икореномически фактор

hvp(X )
IC hwp(x)-incm

hup(X)

0

Текущ творчески физически
роизводствен икореномически фактор
Фиг. 1. Съзидателно-инцентитална крива на безразличието на текущия съзидателен физически
производствен икореномически фактор

Трансформирането на текущия съзидателен физически производствен
икореномически фактор в текущ творчески физически и текущ работен физически производствен икореномически фактор се определя като инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на текущия съзидателен
физически производствения икореномически фактор* (incentital makinglyspecificitical objectification of the flowing making physical production ecorenomic
factor) [то е разновидност на специфичностното икореномическа опредметяване* (specificitical ecorenomic objectification), както и на икореномическато опредметяване изобщо], в т.ч. креативно инцентитално съзидателноспецифичностно опредметяване на текущия съзидателен физически производствен икореномически фактор* (creative incentital makingly200
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------specificitical objectification of the flowing making physical production ecorenomic
factor) и работно инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на текущия съзидателен физически производствен икореномически фактор* (working incentital makingly-specificitical objectification of the flowing making physical production ecorenomic factor). Обратният процес на трансформиране на текущия творчески физически и текущия работен физически
производствен икореномически фактор в текущ съзидателен физически производствен икореномически фактор, представен от функцията
hwp(X ) m = hwp(X)(hup(X), hvp(X )),

е инцентитално съзидателно-специфичностно интензиониране на текущия творчески физически и текущия работен физически производствен
икореномически фактор* (incentital makingly-specificitical intensioning of the
flowing creative physical and flowing working physical production ecorenomic factor) [то е разновидност на специфичностното икореномическа интензиониране* (specificitical ecorenomic intensioning), както и на икореномическато
интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен физически производствен икореномически фактор
hwp(X) m = hwp (X )(hup(X ), hvp(X ))

не се променя с движението на точка по инцентиталната крива на безразличието на съзидателно-специфатния текущ съзидателен физически производствен
икореномически фактор IC hwp(x)-incm . Затова уравнението на кривата IC hwp(x)-incm
при дадено равнище на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен физически производствен икореномически фактор е
hwp(X) m = hwp(X)(hup(X), hvp(X)) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ съзидателно-специфатен текущ съзидателен физически производствен
икореномически фактор
hwp(X) m = hwp(X)(hup(X), hvp(X)) = const.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------С движението на точка по съзидателно-центиталната крива на безразличието
на текущия съзидателен физически производствен икореномически фактор
IC hwp(x)-incm , която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на текущия творчески физически и на текущия работен физически производствен икореномически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на
другото. Положението, че един и същ текущ съзидателен физически производствен фактор може да съответства на различни комбинации на текущ творчески физически и текущ работен физически производствен фактор обаче не
означава, че при тях се постига един и същ резултат (като икореномически
продукт например).
При произволна промяна на количествата на текущия творчески физически и текущия работен физически производствен икореномически фактор
(d hup(X ), d hvp(X))
(т.е. при движение на точка по съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен физически производствен икореномически
фактор IC hwp(x)-incm ) прирастът на функцията на общия съзидателно-

специфатен текущ съзидателен физически производствен икореномически
фактор е нейният пълен диференциал
d hwp(X)(hup(X), hvp(X)) =
= mhwp(X ) u (hup(X), hvp(X))d hup(X) +
+ mhwp (X ) v (hup(X ), hvp(X ))d hvp(X )

или, което е същото,
d hwp(X )(hup(X ), hvp(X)) =
=

∂ hwp(X )(hup(X ), hvp(X ))
∂ hup(X )

+

d hup(X ) +

∂ hwp (X )(hup(X ), hvp(X ))
∂ hvp(X)

d hvp(X).

Когато измененията в количествата на текущия творчески физически и текущия работен физически производствен икореномически фактор се извърш202
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ват в рамките на дадена съзидателно-инцентитална крива на безразличието на
текущия съзидателен физически производствен икореномически фактор, диференциалният прираст на функцията на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен физически производствен икореномически фактор е нулев.
Това е така, защото противоположните изменения в текущия творчески физически и в текущия работен физически производствен икореномически фактор
запазват непроменен техния общ съзидателно-специфатен текущ съзидателен
физически производствен икореномически фактор:
d hwp(X)(hup(X), hvp(X)) =
= mhwp (X ) u (hup(X), hvp(X))d hup(X) +
+ mhwp(X ) v (hup(X ), hvp(X ))d hvp(X ) = 0.

Посочената зависимост се определя като като съзидателно-физическофакторно-еквивалентно заместване на текущия творчески физически и
текущия работен физически производствен икореномически фактор*
(makingly-physically-factorly-equivalent substitution of the flowing creative physical and flowing working physical production ecorenomic factor). То е съзидателнофизическо-факторно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия съзидателноспецифатен текущ съзидателен физически производствен икореномически
фактор
mhwp(X) u (hup(X ), hvp(X))d hup(X),
mhwp(X) v (hup(X ), hvp(X ))d hvp(X ),

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия съзидателноспецифатен текущ съзидателен физически производствен икореномически
фактор, по отношение на което се конституира съзидателно-инцентителната
специфатна крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на
съзидателно-физическо-факторно-еквивалентно заместване на текущия
творчески физически и текущия работен физически производствен икореномически фактор* (marginal rate of the makingly-physically-factorly-equivalent
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------substitution of the flowing creative physical and flowing working physical production ecorenomic factor)
MRHWPS(X ) uv =
=

d hvp(X)
d hup(X )

−

=−

mhwp(X ) u (hup(X ), hvp(X ))

=

mhwp(X) v (hup(X), hvp(X))

∂ hwp (X)(hup(X), hvp(X)) ∂ hwp(X)(hup(X), hvp(X))
:
.
∂ hvp(X )
∂ hup(X)

Тя е отрицателна величина


MRHWPS(X) uv < 0



и е равна на отношението
d hvp(X)
d hup(X )

между двата диференциални прираста на количествата на текущия творчески
физически и текущия работен физически производствен икореномически фактор (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е
равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mhwp(X) u (hup(X), hvp(X ))
mhwp (X ) v (hup(X), hvp(X))

между пределния съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на
текущия творчески производствен физически икореномически фактор и пределния съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на текущия
работен физически производствен икореномически фактор. Пределната норма
на съзидателно-факторно-еквивалентното заместване на текущия творчески
физически и текущия работен физически производствен икореномически фактор MRHWPS(X ) uv показва към определена точка от съзидателноинцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен физически
производствен икореномически фактор IC hwp(x)-incm с колко работни единици
трябва да се намали обемът на текущия работен физически производствен
икореномически фактор, което да позволи да се увеличи обемът на текущия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------творчески физически производствен икореномически фактор с една творческа
единица, така че техният общ съзидателно-специфатен текущ съзидателен физически производствен икореномически фактор да остане постоянна величина.
Това заместване е положение, при което икономическата единица (например
индивидът) намалява прилагания от нея текущ работен физически производствен икореномически фактор (с което и стойностността намалява), като икономисаният от това текущ съзидателен физически производствен икореномически фактор (следователно и икономисаната ценностност) използва да разшири
прилагания от нея текущ творчески физически производствен икореномически
фактор (което може да се получи например при повишаване на квалификацията) (с което и полезностността нараства).
Функцията на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен физически производствен икореномически фактор е
hwp(X ) m = hwp(X)(hup(X), hvp(X )).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на съзидателно-специфатния текущ
съзидателен физически производствен икореномически фактор на О. Хесе*
(Hesse incentital matrix of the makingly-specifatic flowing making physical production ecorenomic factor) H (hwp(X )) uv , която се състои от тези втори производни
и е изцяло положително определена (вж. матрица и икореномическа матрица на О. Хесе):
H (hwp )(X ) uv =

 ∂ 2 hwp(X )(hup(X ), hvp(X )) ∂ 2 hwp(X)(hup(X), hvp(X)) 


,
2


∂ hup(X ) ∂ hvp(X)
∂ hup(X )
= 2
 > 0.
2
∂
hwp
(
X
)
(
hup
(
X
)
,
hvp
(
X
)
)
∂
hwp
(
X
)
(
hup
(
X
)
,
hvp
(
X
)
)


,


∂ hvp(X ) ∂ hup(X)
∂ hvp(X) 2



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H (hwp(X )) uv елементи с положителни значения
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------∂ 2 hwp (X)(hup(X), hvp(X ))
∂ hup(X)

2

∂ 2 hwp(X )(hup(X), hvp(X ))
∂ hvp(X )

2

> 0,

>0

показват, че пределният съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на текущия творчески физически производствен икореномически фактор и
пределният съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на текущия работен физически производствен икореномически фактор се увеличават
с нарастването на текущия творчески физически производствен икореномически фактор и на текущия работен физически производствен икореномически
фактор. Това е законът за нарастващия пределен съзидателно-специфатен
съзидателен физически фактор на текущия творчески физически и текущия работен физически производствен икореномически фактор* (law of
the marginal makingly-specifatic making physical factor increasing of the flowing
creatve physical and flowing wotking physical ecorenomic factor). Законът за нарастващия пределен съзидателно-специфатен съзидателен физически икореномически фактор е друг израз на насищането при изчерпането на дадения
текущ съзидателен физически производствен икореномически фактор при
нарастване на равнището на текущия творчески физически производствен
икореномически фактор и текущия работен физически производствен икореномически фактор. Според този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на текущия творчески физически производствен икореномически фактор или с нарастването на количеството на текущия работен
физически производствен икореномически фактор техният общ съзидателноспецифатен текущ съзидателен физически производствен икореномически
фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им съзидателно-специфатни съзидателни физически фактори нарастват, което се дължи
на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на текущия работен физически производствен икореномически фактор, всяка следваща единица прираст на текущия творчески физически производствен икореномически фактор изисква изчерпването на все по-големи порции от общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен физически производствен икореномически фактор, както и че при постоянно равнище на текущия творчески физически производствен икореномически фактор, всяка следваща единица прираст на текущия работен физически производствен икореномически фактор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------също изисква изчерпването на все по-големи порции от общия съзидателноспецифатен текущ съзидателен физически производствен икореномически
фактор.
ТЕКУЩ СЪЗИДАТЕЛЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowing making physical production ecotechnomic
factor) (подразбиран като предметностен текущ съзидателен физически
производствен икотехномически фактор), съзидателен икотехномически
физит, съзидателен физически производствен икотехномически заряд, (*)
– интерпретация на текущия физически производствен икотехномически
фактор hp(X) като опредметеност hwp(X) на съзидателното усърдие на
текущия физически производствен икотехномически фактор W (hwp(X)) и
като негова факторна предметна икотехномическа оценка и което усърдие той
разпредеметява в икотехномическото производство (като фаза на икотехномическото възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена
икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на икотехномическо
усърдие от текущия физически производствен икотехномически фактор при
осъществяването на икотехномическа дейност (на икотехномическа активност), при която се създава икотехномически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически
потребности. В този смисъл представлява текущо-физическо-факторова
усърдностна производствена икотехномическа опредметеност и служи
като един от идентификаторите на усърдностните (изобщо на трансцентиталностните) производствени икотехномически способности (вж. съзидателен
физически производствен икотехномически фактор и центитален икореномически диспозат).
Според ценностната икотехномическа ингредиентност форми на съществуването на текущия съзидателен физически производствен икотехномически
фактор са текущият творчески физически производствен икотехномически
фактор hup(X) и текущият работен физически производствен икотехномически фактор hvp(X) , зависимостта между които се основава върху зависимостта между творческото усърдие на текущия физически производствен
икотехномически фактор W (hup(X)) [респ. умението на текущия физически производствен икотехномически фактор U (hp(X)) ; същото като текущо физическо икотехномическо умение (на текущия физически произ207
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------водствен икотехномически фактор)] и работното усърдие на текущия
физически производствен икотехномически фактор W (hvp(X)) [респ. усилието на текущия физически производствен икотехномически фактор
V (hp(X)) ; същото като текущо физическо икотехномическо усилие (на текущия физически производствения икотехномически фактор)]. Текущият
съзидателен физически производствен икотехномически фактор се измерва
двояко: (1) чрез количеството hwp(X) негови предметностни единици (характерни за текущия съзидателен физически производствен икотехномически
фактор) и (2) чрез количеството единици на съзидателното усърдие на текущия физически производствен икотехномически фактор W (hwp(X)) .
Според факторната икотехномическа определеност се разграничават трудово-определен текущ съзидателен физически производствен икотехномически фактор* (labourly-determinate flowing making physical production
ecotechnomic factor) и физическо-определен текущ съзидателен физически
производствен икотехномически фактор* (physically-determinate flowing
making physical production ecotechnomic factor). Вж. също производствени
икотехномически фактори.
Текущият съзидателен физически, текущият творчески физически и
текущият работен физически производствен икотехномически фактор като съзидателно-инцентитален текущо-съзидателно-физическофакторен икотехномически спeцифат
Текущият съзидателен физически производствен икотехномически
фактор hwp(X) (в характерни за текущия съзидателния физически фактор
предметностни единици) [и представен от съзидателното усърдие на текущия физически производствен икотехномически фактор W (hwp(X)) ] има
статута на икотехномическо съдържание, а текущият творчески физически
производствен икотехномически фактор hup(X) (в характерни за текущия
творчески физически фактор предметностни единици) [и представен от творческото усърдие на текущия физически производствен икотехномически
фактор W (hup(X)) ] и текущият работен физически производствен икотехномически фактор hvp(X) (в характерни за текущия работен физически
фактор предметностни единици) [и представен от работното усърдие на текущия физически производствен икотехномически фактор W (hvp(X)) ] са
негови взаимодействащи си икотехномически форми, които са начини на съществуването му и са неотделими една от друга (неотделими, защото при нор208
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мални условия създаването на продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на творчески умения и работни усилия е невъзможно. В това им
качество текущият съзидателен физически, текущият творчески физически и
текущият работен физически производствен икотехномически фактор образуват вид съзидателно-инцентитален текущо-съзидателно-физическофакторен икотехномически специфат* (makingly-incentital flowinglymakingly-physically-factor ecotechnomic specifate) (вж. икотехномически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина текущ
съзидателен физически производствен икотехномически фактор се трансформира (вж. икотехномическо преобразование) в двойка от текущ творчески физически производствен икотехномически фактор и текущ работен физически
производствен икотехномически фактор, в които текущият съзидателен физически фактор се е опредметил, и за които той е общ съзидателно-специфатен
текущ съзидателен физически производствен икотехномически фактор*
(total makingly-specifatic flowing making physical production ecotechnomic factor)
(общ текущ съзидателен физически фактор на текущия творчески физически и
текущия работен физически фактор в границите на икотехномическия специфат). Един и същ текущ съзидателен физически производствен икотехномически фактор може да се прояви в различни комбинации от текущ творчески
физически и текущ работен физически производствен икотехномически фактор. Затова при непроменена величина на общия съзидателно-специфатен текущ физически фактор съществува заместване между текущия творчески физически и текущия работен физически фактор, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез съзидателноинцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен физически производствен икотехномически фактор* (makingly-incentital
indifference curve of the flowing making physical production ecotechnomic factor)
IC hwp(x)-incm (фиг. 1). За целта се използва означението
hwp(X) m = hwp (X )(hup(X ), hvp(X ))

за функцията на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен физически
производствен икотехномически фактор като функция на текущия творчески
физически производствен икотехномически фактор hup(X) и текущия работен
физически производствен икотехномически фактор hvp(X) . Освен това
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------mhwp(X) u =

∂ hwp(X)(hup(X), hvp(X) ∂ hwp(X ) m
=
∂ hup(X)
∂ hup(X)

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на
текущия творчески физически производствен икотехномически фактор*
(marginal makingly-specifatic making physical factor of the flowing creative physical production ecotechnomic factor), а
mhwp(X) v =

∂ hwp (X )(hup(X), hvp(X) ∂ hwp (X) m
=
∂ hvp(X )
∂ hvp(X)

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на
текущия работен физически производствен икотехномически фактор*
(marginal makingly-specifatic making physical factor of the flowing working physical production ecotechnomic factor).
Текущ работен физически
производствен икотехномически фактор

hvp(X)
IC hwp(x)-incm

hup(X )

0

Текущ творчески физически
производствен икотехномически фактор
Фиг. 1. Съзидателно-инцентитална крива на
безразличието на текущия съзидателен физически производствен икотехномически фактор

Трансформирането на текущия съзидателен физически производствен
икотехномически фактор в текущ творчески физически и текущ работен физически производствен икотехномически фактор се определя като инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на текущия съзидателен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------физически производствения икотехномически фактор* (incentital makinglyspecificitical objectification of the flowing making physical production
ecotechnomic factor) [то е разновидност на специфичностното икотехномическо опредметяване* (specificitical ecotechnomic objectification), както и на
икотехномическото опредметяване изобщо], в т.ч. креативно инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на текущия съзидателен физически производствен икотехномически фактор* (creative
incentital makingly-specificitical objectification of the flowing making physical
production ecotechnomic factor) и работно инцентитално съзидателноспецифичностно опредметяване на текущия съзидателен физически производствен икотехномически фактор* (working incentital makinglyspecificitical objectification of the flowing making physical production
ecotechnomic factor). Обратният процес на трансформиране на текущия творчески физически и текущия работен физически производствен икотехномически фактор в текущ съзидателен физически производствен икотехномически
фактор, представен от функцията
hwp(X ) m = hwp(X)(hup(X), hvp(X )),

е инцентитално съзидателно-специфичностно интензиониране на текущия творчески физически и текущия работен физически производствен
икотехномически фактор* (incentital makingly-specificitical intensioning of the
flowing creative physical and flowing working physical production ecotechnomic
factor) [то е разновидност на специфичностното икотехномическо интензиониране* (specificitical ecotechnomic intensioning), както и на икотехномическото интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен физически производствен икотехномически фактор
hwp(X) m = hwp (X )(hup(X ), hvp(X ))

не се променя с движението на точка по инцентиталната крива на безразличието на съзидателно-специфатния текущ съзидателен физически производствен
икотехномически фактор IC hwp(x)-incm . Затова уравнението на кривата
IC hwp(x)-incm при дадено равнище на общия съзидателно-специфатен текущ съ-

зидателен физически производствен икотехномически фактор е
hwp(X) m = hwp(X)(hup(X), hvp(X)) = const.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ съзидателно-специфатен текущ съзидателен физически производствен
икотехномически фактор
hwp(X) m = hwp(X)(hup(X), hvp(X)) = const.

С движението на точка по съзидателно-центиталната крива на безразличието
на текущия съзидателен физически производствен икотехномически фактор
IC hwp(x)-incm , която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на текущия творчески физически и на текущия работен физически производствен икотехномически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на
другото. Положението, че един и същ текущ съзидателен физически производствен фактор може да съответства на различни комбинации на текущ творчески физически и текущ работен физически производствен фактор обаче не
означава, че при тях се постига един и същ резултат (като икотехномически
продукт например).
При произволна промяна на количествата на текущия творчески физически и текущия работен физически производствен икотехномически фактор
(d hup(X), d hvp(X ))
(т.е. при движение на точка по съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен физически производствен икотехномически
фактор IC hwp(x)-incm ) прирастът на функцията на общия съзидателно-

специфатен текущ съзидателен физически производствен икотехномически
фактор е нейният пълен диференциал
d hwp(X)(hup(X), hvp(X)) =
= mhwp(X ) u (hup(X), hvp(X))d hup(X) +
+ mhwp (X ) v (hup(X ), hvp(X ))d hvp(X )

или, което е същото,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------d hwp (X )(hup(X ), hvp(X )) =
=

∂ hwp(X)(hup(X), hvp(X))
d hup(X) +
∂ hup(X)

+

∂ hwp(X)(hup(X), hvp(X))
d hvp(X).
∂ hvp(X )

Когато измененията в количествата на текущия творчески физически и текущия работен физически производствен икотехномически фактор се извършват в рамките на дадена съзидателно-инцентитална крива на безразличието на
текущия съзидателен физически производствен икотехномически фактор, диференциалният прираст на функцията на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен физически производствен икотехномически фактор е нулев.
Това е така, защото противоположните изменения в текущия творчески физически и в текущия работен физически производствен икотехномически фактор
запазват непроменен техния общ съзидателно-специфатен текущ съзидателен
физически производствен икотехномически фактор:
d hwp(X)(hup(X), hvp(X)) =
= mhwp (X ) u (hup(X), hvp(X))d hup(X) +
+ mhwp(X ) v (hup(X ), hvp(X ))d hvp(X ) = 0.

Посочената зависимост се определя като като съзидателно-физическофакторно-еквивалентно заместване на текущия творчески физически и
текущия работен физически производствен икотехномически фактор*
(makingly-physically-factorly-equivalent substitution of the flowing creative physical and flowing working physical production ecotechnomic factor). То е съзидателно-физическо-факторно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен физически производствен икотехномически
фактор
mhwp(X) u (hup(X ), hvp(X))d hup(X),
mhwp (X) v (hup (X ), hvp (X ))d hvp (X ),

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
213

1276

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ТЕКУЧЕСТВО НА РАБОТНАТА СИЛА
до ТЕКУЩ СЪЗИДАТЕЛЕН ФИЗИЧСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------От горното уравнение за нулевия прираст на общия съзидателноспецифатен текущ съзидателен физически производствен икотехномически
фактор, по отношение на което се конституира съзидателно-инцентителната
специфатна крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на
съзидателно-физическо-факторно-еквивалентно заместване на текущия
творчески физически и текущия работен физически производствен икотехномически фактор* (marginal rate of the makingly-physically-factorlyequivalent substitution of the flowing creative physical and flowing working physical production ecotechnomic factor)
MRHWPS(X ) uv =
=
−

mhwp (X) u (hup(X), hvp(X))
d hvp(X)
=−
=
d hup(X )
mhwp(X ) v (hup(X ), hvp(X ))

∂ hwp(X )(hup(X ), hvp(X )) ∂ hwp (X )(hup(X), hvp(X ))
:
.
∂ hup(X )
∂ hvp(X)

Тя е отрицателна величина


MRHWPS(X ) uv < 0



и е равна на отношението
d hvp(X)
d hup(X )

между двата диференциални прираста на количествата на текущия творчески
физически и текущия работен физически производствен икотехномически
фактор (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е
равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mhwp(X) u (hup(X), hvp(X))
mhwp (X ) v (hup(X ), hvp(X ))

между пределния съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на
текущия творчески производствен физически икотехномически фактор и пределния съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на текущия
работен физически производствен икотехномически фактор. Пределната норма на съзидателно-факторно-еквивалентното заместване на текущия творчески
физически и текущия работен физически производствен икотехномически
214

1277

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТЕКУЧЕСТВО НА РАБОТНАТА СИЛА
до ТЕКУЩ СЪЗИДАТЕЛЕН ФИЗИЧСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------фактор MRHWPS(X ) uv показва към определена точка от съзидателноинцентиталната крива на безразличието на текущия съзидателен физически
производствен икотехномически фактор IC hwp(x)-incm с колко работни единици
трябва да се намали обемът на текущия работен физически производствен
икотехномически фактор, което да позволи да се увеличи обемът на текущия
творчески физически производствен икотехномически фактор с една творческа
единица, така че техният общ съзидателно-специфатен текущ съзидателен физически производствен икотехномически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което икономическата единица (например индивидът) намалява прилагания от нея текущ работен физически производствен икотехномически фактор (с което и усилиета намалява), като икономисаният от това текущ съзидателен физически производствен икотехномически фактор (следователно и икономисаната усърдие) използва да разшири
прилагания от нея текущ творчески физически производствен икотехномически фактор (което може да се получи например при повишаване на квалификацията) (с което и умениета нараства).
Функцията на общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен физически производствен икотехномически фактор е
hwp(X ) m = hwp(X)(hup(X), hvp(X )).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на съзидателно-специфатния текущ
съзидателен физически производствен икотехномически фактор на О. Хесе* (Hesse incentital matrix of the makingly-specifatic flowing making physical
production ecotechnomic factor) H (hwp(X )) uv , която се състои от тези втори
производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икотехномическа матрица на О. Хесе):
H (hwp )(X ) uv =

 ∂ 2 hwp(X )(hup(X ), hvp(X )) ∂ 2 hwp(X)(hup(X), hvp(X)) 


,
∂ hup(X ) ∂ hvp(X)


∂ hup(X ) 2
= 2
> 0.
2
∂ hwp(X )(hup(X ), hvp(X )) ∂ hwp(X)(hup(X), hvp(X)) 


,
2


∂
hvp
(
X
)
∂
hup
(
X
)
∂
hvp
(
X
)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H (hwp(X )) uv елементи с положителни значения
∂ 2 hwp(X)(hup(X ), hvp(X ))
∂lup(X)

2

∂ 2 hwp (X )(hup(X), hvp(X))
∂ hvp(X ) 2

> 0,
>0

показват, че пределният съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на текущия творчески физически производствен икотехномически фактор
и пределният съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на текущия работен физически производствен икотехномически фактор се увеличават с нарастването на текущия творчески физически производствен икотехномически фактор и на текущия работен физически производствен икотехномически фактор. Това е законът за нарастващия пределен съзидателноспецифатен съзидателен физически фактор на текущия творчески физически и текущия работен физически производствен икотехномически
фактор* (law of the marginal makingly-specifatic making physical factor
increasing of the flowing creatve physical and flowing wotking physical
ecotechnomic factor). Законът за нарастващия пределен съзидателноспецифатен съзидателен физически фактор е друг израз на насищането при
изчерпането на дадения текущ съзидателен физически производствен
икотехномически фактор при нарастване на равнището на текущия творчески физически производствен икотехномически фактор и текущия работен физически производствен икотехномически фактор. Според този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на текущия творчески
физически производствен икотехномически фактор или с нарастването на количеството на текущия работен физически производствен икотехномически
фактор техният общ съзидателно-специфатен текущ съзидателен физически
производствен икотехномически фактор се увеличава, но с ускоряващи се
темпове, т.е. пределните им съзидателно-специфатни съзидателни физически
фактори нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че
при постоянно равнище на текущия работен физически производствен икотехномически фактор, всяка следваща единица прираст на текущия творчески физически производствен икотехномически фактор изисква изчерпването на все
по-големи порции от общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен физически производствен икотехномически фактор, както и че при постоянно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------равнище на текущия творчески физически производствен икотехномически
фактор, всяка следваща единица прираст на текущия работен физически производствен икотехномически фактор също изисква изчерпването на все поголеми порции от общия съзидателно-специфатен текущ съзидателен физически производствен икотехномически фактор.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowing creative
economic factor) (ки) – във:
текущ творчески трудов производствен икономически фактор;
текущ творчески физически производствен икономически фактор;
текущ творческипроизводствен икономически фактор.
ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowing creative
ecorenomic factor) (ки) – във:
текущ творчески производствен икореномически фактор;
текущ творчески трудов производствен икореномически фактор;
текущ творчески физически производствен икореномически фактор.
ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowing creative
ecotechnomic factor) (ки) – във:
текущ творчески производствен икотехномически фактор;
текущ творчески трудов производствен икотехномически фактор;
текущ творчески физически производствен икотехномически фактор.
ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowing creative production economic factor) (подразбиран като предметностен творчески производствен икономически фактор), творчески
производствен икономически заряд, (*) – интерпретация на текущия производствен икономически фактор xp(X) като опредметеност xup(X) на творческата ценност на текущия производствен икономически фактор W(xup(X))
и като нейна факторна предметна икономическа оценка, която ценност от своя
страна е ценностна икономическа оценка на творческото усърдие на текущия производствен икотехномически фактор W (xup(X )) [същото като
творческо икотехномическо усърдие (на текущия производствен икотехномически фактор) и като текущо факторно икотехномическо умение*
(flowing factor ecotechnomic skill /knack/), следователно текущият творчески
производствен икономически фактор е метаикономическа оценка на това
усърдие], и която ценност той разпредеметява в икономическото производство (като фаза на икономическото възпроизводство) при дадена общностна
икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на
възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на
икономическа полезност от текущия производствен икономически фактор
при осъществяването на икономическа дейност (на икономическа активност),
1

1281

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------при която се създава икономически продукт, притежаващ способността при
неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В
този смисъл представлява текуща факторова полезностна производствена
икономическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на
полезностните и умелостните (които са и трансцентиталностни) производствени икономически способности. Представлява една от формите на съществуване на текущия съзидателен производствен икономически фактор xwp(X). Той
е и предметна икономическа оценка на интегралиня творчески производствен
икотехномически фактор (вж. творчески производствен икотехномически
фактор и центитален икореномически диспозат).
Според производствената икономическа факторност форми на съществуването на текущия творчески производствен икономически фактор са текущият творчески трудов производствен икономически фактор lup(X) и текущият творчески физически производствен икономически фактор hup(X), зависимостта между които се основава върху зависимостта между творческата
ценност на текущия трудов производствен икономически фактор
W(lup(X)) [респ. полезността на текущия трудов производствен икономически фактор U(lp(X))] и творческата ценност на текущия физически
производствен икономически фактор W(hup(X)) [респ. полезнстта на текущия физически производствен икономически фактор U(hp(X))], а оттам –
и върху зависимостта между творческото усърдие на текущия трудов производствен икотехномически фактор [същото като текущо трудово икотехномическо умение (на текущия трудов производствен икотехномически фактор)] и творческото усърдие на текущия физически производствен
икотехномически фактор [същото като текущо физическо икотехномическо умение (на текущия физически производствен икотехномически
фактор)]. Текущият творчески производствен икономически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството xup(X) негови предметностни единици
(характерни за текущия творчески производствен икономически фактор) и (2)
чрез количеството единици на творческата ценност на текущия производствения икономически фактор W(xup(X)) (на неговата полезност). Според факторната икономическа определеност се разграничават трудовоопределен текущ творчески производствен икономически фактор*
(labourly-determinate flowing creative production economic factor) и физическоопределен текущ творчески производствен икономически фактор*
(physically-determinate flowing creative production economic factor). Вж. също
производствени икономически фактори.
2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Текущият творчески, текущият творчески трудов и текущият творчески физически производствен икономически фактор като факторно-инцентитален текущо-творческо-факторен икономически спeцифат
Текущият творчески производствен икономически фактор xup(X) (в
характерни за текущия творчески фактор предметностни единици) [и представен от творческата ценност на текущия производствения икономически
фактор W(xup(X))] има статута на икономическо съдържание, а текущият
творчески трудов производствен икономически фактор lup(X) (в характерни за него предметностни единици) [и представен от творческата ценност
на текущия трудов производствен икономически фактор W(lup(X))] и текущият творчески физически производствен икономически фактор hup(X)
(в характерни за него предметностни единици) [и представен от творческата
ценност на текущия физически производствен икономически фактор
W(hup(X))] са негови взаимодействащи си икономически форми, които са начини на съществуването му и са неотделими една от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на трудово и физическо умение е невъзможно). В това им качество текущият творчески, текущият творчески трудов и текущият
творчески физически производствен икономически фактор образуват вид
факторно-инцентитален текущо-творческо-факторен икономически
специфат* (factorly-incentital flowingly-creatively-factor economic specifate)
(вж. икономически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина текущ
творчески производствен икономически фактор се трансформира (вж. икономическо преобразование) в двойка от текущ творчески трудов производствен
икономически фактор и текущ творчески физически производствен икономически фактор, в които творческият фактор се е опредметил, и за които той е
общ факторно-специфатен текущ творчески производствен икономически фактор* (total factorly-specifatic flowing creative production economic factor)
(общ текущ творчески фактор на текущия творчески трудов и текущия творчески физически фактор в границите на икономическия специфат). Един и същ
текущ творчески производствен икономически фактор може да се прояви в
различни комбинации от текущ творчески трудов и текущ творчески физически производствен икономически фактор. Затова при непроменена величина на
общия текущ творчески производствен фактор съществува заместване между
текущия трудов и текущия физическия фактор, като техните изменения са
3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез факторноинцентиталната крива на безразличието на текущия творчески производствен икономически фактор* (factorly-incentital indifference curve of the
flowing creative production economic factor) ICxup(x)-incf (фиг. 1). За целта се използва означението
xup(X ) f = xup(X)(lup(X ), hup(X ))

за функцията на общия факторно-специфатен текущ творчески производствен
икономически фактор като функция на текущия творчески трудов производствен икономически фактор lup(X) и текущия творчески физически производствен икономически фактор hup(X). Освен това
mxup(X) l =

∂xup(X)(lup(X ), hup(X )) ∂xup(X ) f
=
∂lup(X )
∂lup(X)

е пределният факторно-специфатен творчески фактор на текущия
творчески трудов производствен икономически фактор* (marginal factorlyspecifatic creative factor of the flowing creative labour production economic factor),
а
mxup(X ) h =

∂xup(X)(lup(X), hup(X )) ∂xup(X ) f
=
∂hup(X )
∂hup(X)

е пределният факторно-специфатен творчески фактор на текущия
творчески физически производствен икономически фактор* (marginal factorly-specifatic creative factor of the flowing creative physical production economic
factor).

4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Текущ творчески физически
производствен икономически фактор
hup(X)
ICxup(x)-incf

0

lup(X)
Текущ творчески трудов
производствен икономически фактор
Фиг.1. Факторно-инцентитална крива на безразличието на текущия творчески производствен икономически фактор

Трансформирането на текущия творчески производствен икономически
фактор в текущ творчески трудов и текущ творчески физически производствен
икономически фактор се определя като инцентитално факторноспецифичностно опредметяване на текущия творчески производствен
икономически фактор* (incentital factorly-specificitical objectification of the
flowing creative production economic factor) [то е разновидност на специфичностното икономическо опредметяване* (specificitical economic objectification), както и на икономическото опредметяване изобщо], в т.ч. трудово инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на текущия
творчески производствен икономически фактор* (labour incentital factorspecificitical objectification of the flowing creative production economic factor) и
физическо инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на
текущия творчески производствен икономически фактор* (physical incentital factor-specificitical objectification of the creative flowing production economic
factor). Обратният процес на трансформиране на текущия творчески трудов и
текущия творчески физически производствен икономически фактор в текущ
творчески производствен икономически фактор, представен от функцията
xup(X ) f = xup(X)(lup(X ), hup(X ))

5
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е инцентитално факторно-специфичностно интензиониране на текущия
творчески трудов и текущия творчески физически производствен икономически фактор* (incentital factorly-specificitical intensioning of the flowing
creative labour and flowing creative physical production economic factor) [то е разновидност на специфичностното икономическо интензиониране* (specificitical economic intensioning), както и на икономическото интензиониране
изобщо].
Значението на функцията на общия факторно-специфатен текущ творчески производствен икономически фактор
xup(X ) f = xup(X)(lup(X ), hup(X ))

не се променя с движението на точка по факторно-инцентиталната крива на
безразличието на текущия творчески производствен икономически фактор
ICxup(x)-incf. Затова уравнението на кривата ICxup(x)-incf при дадено равнище на
общия факторно-специфатен текущ творчески производствен икономически
фактор е
xup(X ) f = xup(X)(lup (X ), hup(X)) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ факторно-специфатен текущ творчески производствен икономически
фактор
xup(X ) f = xup(X)(lup (X ), hup(X)) = const.

С движението на точка по факторно-центиталната крива на безразличието на
текущия творчески производствен икономически фактор ICxup(x)-incf, която е
низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на текущия творчески трудов и на текущия творчески физически производствен икономически фактор се променят в противоположна посока като
увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че
един и същ текущ творчески производствен фактор може да съответства на
различни комбинации на текущ творчески трудов и текущ творчески физически производствен фактор обаче не означава, че при тях се постига един и същ
резултат (като икономически продукт например).
При произволна промяна на количествата на текущия творчески трудов и
текущия творчески физически производствен икономически фактор
6
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(dlup(X ), dhup(X ))
(т.е. при движение на точка по факторно-инцентиталната крива на безразличието на текущия творчески производствен икономически фактор ICxup(x)-incf)
прирастът на функцията на общия факторно-специфатен текущ творчески
производствен икономически фактор е нейният пълен диференциал
dxup(X )(lup(X ), hup(X )) =
= mxup(X ) l (lup(X), hup(X ))dlup(X ) +
+ mxup(X ) h (lup(X ), hup(X ))dhup(X)

или, което е същото,
dxup(X)(lup(X), hup(X )) =
∂xup(X )(lup(X ), hup(X ))
=
dlup(X) +
∂lup(X )
∂xup(X)(lup(X ), hup(X ))
+
dhup(X).
∂hup(X)

Когато измененията в количествата на текущия творчески трудов и текущия творчески физически производствен икономически фактор се извършват в
рамките на дадена факторно-инцентитална крива на безразличието на текущия
творчески производствен икономически фактор, диференциалният прираст на
функцията на общия факторно-специфатен текущ творчески производствен
икономически фактор е нулев. Това е така, защото противоположните изменения в текущия творчески трудов и в текущия творчески физически производствен икономически фактор запазват непроменен техния общ факторноспецифатен текущ творчески производствен икономически фактор:
dxup(X)(lup(X), hup(X )) =
= mxup(X) l (lup(X ), hup(X))dlup(X) +
+ mxup(X) h (lup(X), hup(X ))dhup(X) = 0.

Посочената зависимост се определя като като творческо-факторноеквивалентно заместване на текущия творчески трудов и текущия творчески физически производствен икономически фактор* (creatively-factorlyequivalent substitution of the flowing creative labour and flowing creative physical
production economic factor). То е творческо-факторно-еквивалентно, тъй като
еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните
7
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия факторно-специфатен текущ творчески производствен икономически фактор
mxup (X ) l (lup (X), hup (X))dlup (X),
mxup (X ) h (lup (X ), hup (X ))dhup (X ),

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия факторно-специфатен
текущ творчески производствен икономически фактор, по отношение на което
се конституира факторно-инцентителната специфатна крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на творческо-факторноеквивалентно заместване на текущия творчески трудов и текущия творчески физически производствен икономически фактор* (marginal rate of the
creatively-factorly-equivalent substitution of the flowing creative labour and flowing
creative physical production economic factor)
MRXUPS(X) lh =
−

mxup(X ) l (lup(X), hup(X ))
dhup(X )
=−
=
dlup(X )
mxup(X) h (lup(X), hup(X))

∂xup(X)(lup(X), hup(X )) ∂xup(X)(lup(X ), hup(X ))
:
.
∂lup(X)
∂hup(X)

Тя е отрицателна величина


MRXUPS
(
X
)
<
0
lh





и е равна на отношението
dhup(X)
dlup(X )

между двата диференциални прираста на количествата на текущия творчески
трудов и текущия творчески физически производствен икономически фактор
(единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна
на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mxup(X ) l (lup(X), hup(X))
mxup(X ) h (lup(X), hup(X ))

8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------между пределния факторно-специфатен творчески фактор на текущия творчески трудов производствен икономически фактор и пределния факторноспецифатен творчески фактор на текущия творчески физически производствен
икономически фактор. Пределната норма на творческо-факторноеквивалентното заместване на текущия творчески трудов и текущия творчески
физически производствен икономически фактор MRXUPS(X) lh показва към
определена точка от факторно-инцентиталната крива на безразличието на текущия творчески производствен икономически фактор ICxup(x)-incf с колко единици трябва да се намали обемът на текущия творчески физически производствен икономически фактор, което да позволи да се увеличи обемът на текущия
творчески трудов производствен икономически фактор с една единица, така че
техният общ факторно-специфатен текущ творчески производствен икономически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при
което икономическата единица (например индивидът) намалява прилагания от
нея текущ творчески физически производствен икономически фактор, като
икономисаният от това текущ творчески производствен икономически фактор
използва да разшири прилагания от нея текущ творчески трудов производствен икономически фактор.
Функцията на общия факторно-специфатен текущ творчески производствен икономически фактор е
xup(X ) f = xup(X)(lup(X ), hup(X ))

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на факторно-специфатния текущ
творчески производствен икономически фактор на О. Хесе* (Hesse
incentital matrix of the factorly-specifatic flowing creative production economic factor) H ( xup (X ))lh , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икономическа матрица на О. Хесе):
H ( xup(X)) lh =
 ∂ 2 xup(X)(lup(X ), hup(X )) ∂ 2 xup(X )(lup(X), hup(X )) 


,
∂lup(Y ) ∂hup(Y)
∂lup(X) 2

 > 0.
= 2
 ∂ xup(X)(lup(X ), hup(X )) ∂ 2 xup(X )(lup(X), hup(X )) 
,


∂hup(X ) ∂lup(X)
∂hup(X) 2



9

1289

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( xup (X)) lh елементи с положителни значения
∂ 2 xup(X)(lup(X ), hup(X ))
> 0,
∂lup(Y ) 2
∂ 2 xup(X)(lup(X), hup(X ))
>0
∂hup(X ) 2

показват, че пределният факторно-специфатен творчески фактор на текущия
творчески трудов производствен икономически фактор и пределният факторно-специфатен творчески фактор на текущия творчески физически производствен икономически фактор се увеличават с нарастването на текущия творчески
трудов производствен икономически фактор и на текущия творчески физически производствен икономически фактор. Това е законът за нарастващия
пределен факторно-специфатен творчески фактор на текущия творчески
трудов и текущия творчески физически производствен икономически
фактор* (law of the marginal factor-specifatic creative factor increasing of the
flowing creative labour and flowing creative physical and wotking economic factor).
Законът за нарастващия пределен факторно-специфатен текущ творчески фактор е друг израз на насищането при изчерпането на дадения текущ творчески производствен икономически фактор при нарастване на равнището на
текущия творчески трудов производствен икономически фактор и на текущия
творчески физически производствен икономически фактор. Според този закон
при постоянни други условия с нарастването на количеството на текущия
творчески трудов производствен икономически фактор или с нарастването на
количеството на текущия творчески физически производствен икономически
фактор техният общ факторно-специфатен текущ творчески производствен
икономически фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им факторно-специфатни творчески фактори нарастват, което се дължи
на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на текущия творчески физически производствен икономически фактор, всяка следваща единица прираст на текущия творчески трудов производствен икономически фактор изисква изчерпването на все по-големи порции от общия факторноспецифатен текущ творчески производствен икономически фактор, както и че
при постоянно равнище на текущия творчески трудов производствен икономически фактор, всяка следваща единица прираст на текущия творчески физически производствен икономически фактор също изисква изчерпването на все
10
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------по-големи порции от общия факторно-специфатен текущ творчески производствен икономически фактор.
ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР
(flowing creative production economic factor) (ки) – във:
текущ творчески трудов производствен икономически фактор;
текущ творчески физически производствен икономически фактор;
текущ творческипроизводствен икономически фактор.
ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowing creative production ecorenomic factor) (подразбиран като предметностен творчески производствен икореномически фактор), творчески
производствен икореномически заряд, (*) – общо понятие за текущ творчески производствен икономически фактор и текущ творчески производствен
икотехномически фактор, които са негови разновидности; интерпретация на
текущия производствен икореномически фактор xp(X ) като опредметеност
xup(X) на творческата ценностност на текущия производствен икорено-

мически фактор W (xup(X )) и като негова факторна предметна икореномическа оценка и която ценностност той разпредеметява в икореномическато
производство (като фаза на икореномическато възпроизводство) при дадена
общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; субективно-отразен
от общностната икономическа единица (в т.ч. и от индивида) обективнонеобходим текущ творчески производствен икореномически фактор, който е и общностно-необходим текущ творчески производствен икореномически фактор; абсолютно равнище на отдаване на икореномическа полезностност от текущия производствен икореномически фактор при осъществяването на творческа икореномическа дейност (на творческа икореномическа активност), при която се създава икореномически продукт, притежаващ
способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически
потребности. В този смисъл представлява текуща факторова творческа
производствена полезностностна опредметеност и служи като един от
идентификаторите на полезностностните (които са и трансцентиталностни)
производствени икореномически способности. Представлява една от формите
на съществуване на текущия съзидателен производствен икореномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фактор xwp (X) (вж. творчески производствен икореномически фактор и
центитален икореномически диспозат).
Специфично за определеността на текущия творчески производствен икореномически фактор xup(X ) е, че двете му разновидности в лицето на текущия творчески производствен икономически фактор xup(X ) и текущия
творчески икотехномически фактор xup(X ) се намират във взаимозависимост помежду си. Те са вид центитални икореномичностни диспозанти (вж.
центитален икореномически диспозат), които като двойка образуват вид
факторен икореномически диспозат* (factor ecorenomic disposate) (в икореномическото производство) [последният е разновидност на предметния икореномически диспозат* (objective ecorenomic disposate) (също)]. В границите
на факторния икореномически диспозат текущият творчески производствен
икономически фактор (изпълняващ ролята на икореномическо явление) е предметна икономическа оценка* (objective economic estimatе) на текущия
творчески производствен икотехномически фактор (изпълняващ ролята на
икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа
функция* (estimating /estimation/ economic function)
xup(X ) = E xup ( X ) ( xup(X))
(вж. икономическа оценка), където Exup(X) е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), xup(X) =
txup(X) е общата икономическа оценка на текущия творчески производствен икотехномически фактор (total economic estimatе of the flowing creative
production ecotechnomic factor),
axup(X) =

xup(X )
xup(X )

е средната икономическа оценка на текущия творчески производствен
икотехnномически фактор (average economic estimatе of the flowing creative
production ecotechnomic factor) и
mxup(X ) =

dxup(X)
dxup(X)

е пределната икономическа оценка на текущия творчески производствен
икотехnномически фактор (marginal economic estimatе of the flowing creative
12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------production ecotechnomic factor). Взаимните въздействия и взаимообусловеността между текущия творчески икономически и текущия творчески икотехномически производствен фактор образуват вид икореномическа област (вж. икореномика), която едновременно принадлежи на граничната икономика, в
частност на икотехномическата гранична икономика (вж. икономика), и на
граничната икотехномика, в частност на икономическата гранична икотехномика (вж. икономика и икотехномика).
Според производствената икономическа факторност форми на съществуването на текущия творчески производствен икореномически фактор са текущият творчески трудов производствен икореномически фактор lup(X ) и
текущият творчески физически производствен икореномически фактор
hup(X) , зависимостта между които се основава върху зависимостта между
творческата ценностност на текущия трудов производствен икореномически фактор W (lup(X)) [респ. полезностността на текущия трудов про-

изводствен икореномически фактор U (lp(X)) ; същото като текуща трудова
икореномическа полезностност (на текущия трудов производствен икореномически фактор)] и творческата ценностност на текущия физически
производствен икореномически фактор W (hup(X)) [респ. полезностността на текущия физически производствен икореномически фактор
U (hp(X)) ; същото като текуща физическа икореномическа полезностност
(на текущия физически производствен икореномически фактор)]. Текущият творчески производствен икореномически фактор се измерва двояко: (1)
чрез количеството xup(X) негови предметностни единици (характерни за текущия творчески производствен икореномически фактор) и (2) чрез количеството единици на творческата ценностност на текущия производствения
икореномически фактор W (xup(X )) (на неговата полезностност). Според
факторната икономическа определеност се разграничават трудовоопределен текущ творчески производствен икореномически фактор*
(labourly-determinate flowing creative production ecorenomic factor) и физическоопределен текущ творчески производствен икореномически фактор*
(physically-determinate flowing creative production ecorenomic factor). Вж. също
производствени икореномически фактори.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Текущият творчески, текущият творчески трудов и текущият творчески физически производствен икореномически фактор като факторно-инцентитален текущо-творческо-факторен икореномически
спeцифат
Текущият творчески производствен икореномически фактор xup(X)
(в характерни за текущия творчески фактор предметностни единици) [и представен от творческата ценностност на текущия производствения икореномически фактор W (xup(X )) ] има статута на икореномическа съдържание,
а текущият творчески трудов производствен икореномически фактор
lup(X ) (в характерни за него предметностни единици) [и представен от творческата ценностност на текущия трудов производствен икореномически
фактор W (lup(X)) ] и текущият творчески физически производствен икореномически фактор hup(X) (в характерни за него предметностни единици)
[и представен от творческата ценностност на текущия физически производствен икореномически фактор W (hup(X)) ] са негови взаимодействащи
си икореномически форми, които са начини на съществуването му и са неотделими една от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на
продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на трудова и физическа полезностност е невъзможно). В това им качество текущият творчески,
текущият творчески трудов и текущият творчески физически производствен
икореномически фактор образуват вид факторно-инцентитален текущотворческо-факторен икореномически специфат* (factorly-incentital flowingly-creatively-factor ecorenomic specifate) (вж. икореномически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина текущ
творчески производствен икореномически фактор се трансформира (вж. икореномическа преобразование) в двойка от текущ творчески трудов производствен икореномически фактор и текущ творчески физически производствен икореномически фактор, в които творческият фактор се е опредметил, и за които
той е общ факторно-специфатен текущ творчески производствен икореномически фактор* (total factorly-specifatic flowing creative production
ecorenomic factor) txup (X ) f = xup (X ) f (общ текущ творчески фактор на текущия творчески трудов и текущия творчески физически фактор в границите на
икореномическия специфат). Един и същ текущ творчески производствен икореномически фактор може да се прояви в различни комбинации от текущ
творчески трудов и текущ творчески физически производствен икореномичес14
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки фактор. Затова при непроменена величина на общия текущ творчески производствен икореномически фактор съществува заместване между текущия
трудов и текущия физическия икореномически фактор, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез факторноинцентиталната крива на безразличието на текущия творчески производствен икореномически фактор* (factorly-incentital indifference curve of the
flowing creative production ecorenomic factor) IC xup(x)-incf (фиг. 1). За целта се използва означението
xup (X ) f = xup (X )(lup (X), hup (X ))

за функцията на общия факторно-специфатен текущ творчески производствен
икореномически фактор като функция на текущия творчески трудов производствен икореномически фактор lup(X ) и текущия творчески физически производствен икореномически фактор hup(X) . Освен това
mxup(X) l =

∂ xup(X)(lup(X), hup(X))

=

∂lup(X )

∂ xup(X) f
∂lup(X )

е пределният факторно-специфатен творчески фактор на текущия
творчески трудов производствен икореномически фактор* (marginal factorly-specifatic creative factor of the flowing creative labour production ecorenomic
factor), а
mxup(X ) h =

∂ xup(X)(lup(X ), hup(X))
∂ hup(X)

=

∂ xup(X ) f
∂ hup(X )

е пределният факторно-специфатен творчески фактор на текущия
творчески физически производствен икореномически фактор* (marginal
factorly-specifatic creative factor of the flowing creative physical production
ecorenomic factor).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Текущ творчески физически
производствен икореномически фактор

hup(X)
IC xup(x)-incf

lup(X )

0

Текущ творчески трудов
производствен икореномически фактор
Фиг.1. Факторно-инцентитална крива на безразличието на текущия творчески производствен икореномически фактор

Трансформирането на текущия творчески производствен икореномически
фактор в текущ творчески трудов и текущ творчески физически производствен
икореномически фактор се определя като инцентитално факторноспецифичностно опредметяване на текущия творчески производствен
икореномически фактор* (incentital factorly-specificitical objectification of the
flowing creative production ecorenomic factor) [то е разновидност на специфичностното икореномическа опредметяване* (specificitical ecorenomic objectification), както и на икореномическато опредметяване изобщо], в т.ч. трудово инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на текущия
творчески производствен икореномически фактор* (labour incentital factorspecificitical objectification of the flowing creative production ecorenomic factor) и
физическо инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на
текущия творчески производствен икореномически фактор* (physical
incentital factor-specificitical objectification of the creative flowing production
ecorenomic factor). Обратният процес на трансформиране на текущия творчески трудов и текущия творчески физически производствен икореномически
фактор в текущ творчески производствен икореномически фактор, представен
от функцията
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------xup (X ) f = xup (X )(lup (X), hup (X )),

е инцентитално факторно-специфичностно интензиониране на текущия
творчески трудов и текущия творчески физически производствен икореномически фактор* (incentital factorly-specificitical intensioning of the flowing
creative labour and flowing creative physical production ecorenomic factor) [то е
разновидност на специфичностното икореномическа интензиониране*
(specificitical ecorenomic intensioning), както и на икореномическато интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия факторно-специфатен текущ творчески производствен икореномически фактор
xup (X ) f = xup (X )(lup (X), hup (X ))

не се променя с движението на точка по факторно-инцентиталната крива на
безразличието на текущия творчески производствен икореномически фактор
IC xup(x)-incf . Затова уравнението на кривата IC xup(x)-incf при дадено равнище на
общия факторно-специфатен текущ творчески производствен икореномически
фактор е
xup (X ) f = xup (X)(lup (X), hup (X)) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ факторно-специфатен текущ творчески производствен икореномически
фактор
xup (X ) f = xup (X)(lup (X), hup (X)) = const.

С движението на точка по факторно-центиталната крива на безразличието на
текущия творчески производствен икореномически фактор IC xup(x)-incf , която е
низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на текущия творчески трудов и на текущия творчески физически производствен икореномически фактор се променят в противоположна посока като
увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че
един и същ текущ творчески производствен фактор може да съответства на
различни комбинации на текущ творчески трудов и текущ творчески физичес-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки производствен икореномически фактор обаче не означава, че при тях се
постига един и същ резултат (като икореномически продукт например).
При произволна промяна на количествата на текущия творчески трудов и
текущия творчески физически производствен икореномически фактор
(d lup(X), d hup(X))
(т.е. при движение на точка по факторно-инцентиталната крива на безразличието на текущия творчески производствен икореномически фактор IC xup(x)-incf )

прирастът на функцията на общия факторно-специфатен текущ творчески
производствен икореномически фактор е нейният пълен диференциал
d xup(X)(lup(X), hup(X)) =
= mxup(X ) l (lup(X), hup(X))d lup(X) +
+ mxup(X ) h (lup(X ), hup(X ))d hup(X )

или, което е същото,
d xup(X)(lup(X), hup(X)) =
=

∂ xup(X)(lup(X), hup(X))
∂lup(X )

+

∂ xup(X)(lup(X), hup(X))
∂ hup(X)

d lup(X) +
d hup(X).

Когато измененията в количествата на текущия творчески трудов и текущия творчески физически производствен икореномически фактор се извършват в рамките на дадена факторно-инцентитална крива на безразличието на
текущия творчески производствен икореномически фактор, диференциалният
прираст на функцията на общия факторно-специфатен текущ творчески производствен икореномически фактор е нулев. Това е така, защото противоположните изменения в текущия творчески трудов и в текущия творчески физически
производствен икореномически фактор запазват непроменен техния общ факторно-специфатен текущ творчески производствен икореномически фактор:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------d xup(X)(lup(X), hup(X)) =
= mxup(X ) l (lup(X), hup(X))d lup(X) +
+ mxup(X) h (lup(X ), hup(X))d hup(X) = 0.

Посочената зависимост се определя като като творческо-факторноеквивалентно заместване на текущия творчески трудов и текущия творчески физически производствен икореномически фактор* (creativelyfactorly-equivalent substitution of the flowing creative labour and flowing creative
physical production ecorenomic factor). То е творческо-факторно-еквивалентно,
тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към
нула функция на общия факторно-специфатен текущ творчески производствен
икореномически фактор
mxup(X ) l (lup(X), hup(X ))d lup(X),
mxup(X ) h (lup(X ), hup(X))d hup(X ),

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия факторно-специфатен
текущ творчески производствен икореномически фактор, по отношение на което се конституира факторно-инцентителната специфатна крива на неговото
безразличие, се извежда пределната норма на творческо-факторноеквивалентно заместване на текущия творчески трудов и текущия творчески физически производствен икореномически фактор* (marginal rate of
the creatively-factorly-equivalent substitution of the flowing creative labour and
flowing creative physical production ecorenomic factor)
MRXUPS(X) lh =
−

d hup(X )
d lup(X)

mxup(X ) l (lup(X ), hup(X ))

=−

mxup(X) h (lup(X), hup(X))

∂ xup(X)(lup(X), hup(X )) ∂ xup(X )(lup(X ), hup(X ))
:
.
∂lup(X )
∂ hup(X )

Тя е отрицателна величина


MRXUPS
(
X
)
<
0
lh
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------и е равна на отношението
d hup(X )
d lup(X)

между двата диференциални прираста на количествата на текущия творчески
трудов и текущия творчески физически производствен икореномически фактор (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е
равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mxup(X ) l (lup(X ), hup(X))
mxup(X ) h (lup(X), hup(X ))

между пределния факторно-специфатен творчески фактор на текущия творчески трудов производствен икореномически фактор и пределния факторноспецифатен творчески фактор на текущия творчески физически производствен
икореномически фактор. Пределната норма на творческо-факторноеквивалентното заместване на текущия творчески трудов и текущия творчески
физически производствен икореномически фактор MRXUPS(X) lh показва към
определена точка от факторно-инцентиталната крива на безразличието на текущия творчески производствен икореномически фактор IC xup(x)-incf с колко
единици трябва да се намали обемът на текущия творчески физически производствен икореномически фактор, което да позволи да се увеличи обемът на
текущия творчески трудов производствен икореномически фактор с една единица, така че техният общ факторно-специфатен текущ творчески производствен икореномически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е
положение, при което икономическата единица (например индивидът) намалява прилагания от нея текущ творчески физически производствен икореномически фактор, като икономисаният от това текущ творчески производствен
икореномически фактор използва да разшири прилагания от нея текущ творчески трудов производствен икореномически фактор.
Функцията на общия факторно-специфатен текущ творчески производствен икореномически фактор е
xup (X ) f = xup (X )(lup (X), hup (X )).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе дву20
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------размерна инцентитална матрица на факторно-специфатния текущ
творчески производствен икореномически фактор на О. Хесе* (Hesse
incentital matrix of the factorly-specifatic flowing creative production ecorenomic
factor) H ( xup(X ))lh , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икореномическа матрица на О. Хесе):
H ( xup(X)) lh =
 ∂ 2 xup(X)(lup(X), hup(X)) ∂ 2 xup(X )(lup (X ), hup(X)) 


,
2


∂lup (Y ) ∂ hup(Y )
∂lup(X)
= 2
 > 0.
2
∂
xup
(
X
)
(
lup
(
X
)
,
hup
(
X
)
)
∂
xup
(
X
)
(
lup
(
X
)
,
hup
(
X
)
)


,


∂ hup(X ) ∂lup(X )
∂ hup(X) 2



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( xup(X ))lh елементи с положителни значения
∂ 2 xup(X)(lup(X), hup(X ))
∂lup(X) 2
∂ 2 xup(X)(lup(X ), hup(X))
∂ hup(X)

2

> 0,

>0

показват, че пределният факторно-специфатен творчески фактор на текущия
творчески трудов производствен икореномически фактор и пределният факторно-специфатен творчески фактор на текущия творчески физически производствен икореномически фактор се увеличават с нарастването на текущия
творчески трудов производствен икореномически фактор и на текущия творчески физически производствен икореномически фактор. Това е законът за
нарастващия пределен факторно-специфатен творчески фактор на текущия творчески трудов и текущия творчески физически производствен
икореномически фактор* (law of the marginal factor-specifatic creative factor
increasing of the flowing creative labour and flowing creative physical and wotking
ecorenomic factor). Законът за нарастващия пределен факторно-специфатен текущ творчески икореномически фактор е друг израз на насищането при изчерпането на дадения текущ творчески производствен икореномически
фактор при нарастване на равнището на текущия творчески трудов производствен икореномически фактор и на текущия творчески физически произ21
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File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------водствен икореномически фактор. Според този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на текущия творчески трудов производствен икореномически фактор или с нарастването на количеството на текущия творчески физически производствен икореномически фактор техният
общ факторно-специфатен текущ творчески производствен икореномически
фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им факторно-специфатни творчески фактори нарастват, което се дължи на посоченото
насищане. Това означава, че при постоянно равнище на текущия творчески
физически производствен икореномически фактор, всяка следваща единица
прираст на текущия творчески трудов производствен икореномически фактор
изисква изчерпването на все по-големи порции от общия факторноспецифатен текущ творчески производствен икореномически фактор, както и
че при постоянно равнище на текущия творчески трудов производствен икореномически фактор, всяка следваща единица прираст на текущия творчески
физически производствен икореномически фактор също изисква изчерпването
на все по-големи порции от общия факторно-специфатен текущ творчески
производствен икореномически фактор.
ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowing creative production ecorenomic factor) (ки) – във:
текущ творчески производствен икореномически фактор;
текущ творчески трудов производствен икореномически фактор;
текущ творчески физически производствен икореномически фактор.
ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (flowing creative production ecotechnomic factor) (подразбиран като
предметностен творчески производствен икотехномически фактор),
творчески производствен икотехномически заряд, (*) – интерпретация на
текущия производствен икотехномически фактор xp (X ) като опредметеност
xup(X) на творческото усърдие на текущия производствен икотехномически фактор W (xup(X )) и като негова факторна предметна икотехномическа
оценка и което усърдие той разпредеметява в икотехномическото производство (като фаза на икотехномическото възпроизводство) при дадена
общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище
на отдаване на икотехномическо умение от текущия производствен икотехномически фактор при осъществяването на икотехномическа дейност (на
22
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномическа активност), при която се създава икотехномически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл представлява текуща факторова творческа производствена икотехномическа опредметеност и
служи като един от идентификаторите на умелостните (които са и трансцентиталностни) производствени икотехномически способности. Представлява една
от формите на съществуване на текущия съзидателен производствен икотехномически фактор xwp (X ) (вж. творчески производствен икотехномически
фактор и центитален икореномически диспозат).
Според производствената икономическа факторност форми на съществуването на текущия творчески производствен икотехномически фактор са
текущият творчески трудов производствен икотехномически фактор lup(X )
и текущият творчески физически производствен икотехномически фактор
hup(X ) , зависимостта между които се основава върху зависимостта между
творческото усърдие на текущия трудов производствен икотехномически
фактор W (lup(X)) [респ. умението на текущия трудов производствен
икотехномически фактор U (lp(X)) ; същото като текущо трудово икотехномическо умение (на текущия трудов производствен икотехномически
фактор)] и творческото усърдие на текущия физически производствен
икотехномически фактор W (hup(X)) [респ. умението на текущия физически производствен икотехномически фактор U (hp(X)) ; същото като текущо физическо икотехномическо умение (на текущия физически производствен икотехномически фактор)]. Текущият творчески производствен
икотехномически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството xup(X) негови предметностни единици (характерни за текущия творчески производствен
икотехномически фактор) и (2) чрез количеството единици на творческото
усърдие на текущия производствения икотехномически фактор
W (xup(X )) (на неговото умение). Според факторната икономическа определеност се разграничават трудово-определен текущ творчески производствен икотехномически фактор* (labourly-determinate flowing creative production ecotechnomic factor) и физическо-определен текущ творчески производствен икотехномически фактор* (physically-determinate flowing creative
production ecotechnomic factor). Вж. също производствени икотехномически
фактори.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Текущият творчески, текущият творчески трудов и текущият творчески физически производствен икотехномически фактор като факторно-инцентитален текущо-творческо-факторен икотехномически
спeцифат
Текущият творчески производствен икотехномически фактор xup(X)
(в характерни за текущия творчески фактор предметностни единици) [и представен от творческото усърдие на текущия производствения икотехномически фактор W (xup(X )) ] има статута на икотехномическо съдържание, а
текущият творчески трудов производствен икотехномически фактор
lup(X ) (в характерни за него предметностни единици) [и представен от творческото усърдие на текущия трудов производствен икотехномически
фактор W (lup(X)) ] и текущият творчески физически производствен икотехномически фактор hup(X ) (в характерни за него предметностни единици) [и представен от творческото усърдие на текущия физически производствен икотехномически фактор W (hup(X)) ] са негови взаимодействащи
си икотехномически форми, които са начини на съществуването му и са неотделими една от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването
на продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на трудово и
физическо умение е невъзможно). В това им качество текущият творчески, текущият творчески трудов и текущият творчески физически производствен
икотехномически фактор образуват вид факторно-инцентитален текущотворческо-факторен икотехномически специфат* (factorly-incentital flowingly-creatively-factor ecotechnomic specifate) (вж. икотехномически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина текущ
творчески производствен икотехномически фактор се трансформира (вж. икотехномическо преобразование) в двойка от текущ творчески трудов производствен икотехномически фактор и текущ творчески физически производствен икотехномически фактор, в които творческият фактор се е опредметил, и
за които той е общ факторно-специфатен текущ творчески производствен
икотехномически фактор* (total factorly-specifatic flowing creative production
ecotechnomic factor) (общ текущ творчески фактор на текущия творчески трудов и текущия творчески физически фактор в границите на икотехномическия
специфат). Един и същ текущ творчески производствен икотехномически фактор може да се прояви в различни комбинации от текущ творчески трудов и
текущ творчески физически производствен икотехномически фактор. Затова
при непроменена величина на общия текущ творчески производствен фактор
24
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съществува заместване между текущия трудов и текущия физическия фактор,
като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират
чрез факторно-инцентиталната крива на безразличието на текущия
творчески производствен икотехномически фактор* (factorly-incentital
indifference curve of the flowing creative production ecotechnomic factor)
IC xup(x)-incf (фиг. 1). За целта се използва означението
xup(X ) f = xup(X)(lup(X), hup(X))

за функцията на общия факторно-специфатен текущ творчески производствен
икотехномически фактор като функция на текущия творчески трудов производствен икотехномически фактор lup(X ) и текущия творчески физически
производствен икотехномически фактор hup(X ) . Освен това
mxup(X) l =

∂ xup(X)(lup(X), hup(X)) ∂ xup(X) f
=
∂lup(X )
∂lup(X )

е пределният факторно-специфатен творчески фактор на текущия
творчески трудов производствен икотехномически фактор* (marginal factorly-specifatic creative factor of the flowing creative labour production ecotechnomic factor), а
mxup(X ) h =

∂ xup(X)(lup(X ), hup(X)) ∂ xup(X ) f
=
∂ hup(X)
∂ hup(X )

е пределният факторно-специфатен творчески фактор на текущия
творчески физически производствен икотехномически фактор* (marginal
factorly-specifatic creative factor of the flowing creative physical production
ecotechnomic factor).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Текущ творчески физически
производствен икотехномически фактор

hup(X)
IC xup(x)-incf

lup(X)

0

Текущ творчески трудов
производствен икотехномически фактор
Фиг.1. Факторно-инцентитална крива на безразличието на текущия творчески производствен икотехномически фактор

Трансформирането на текущия творчески производствен икотехномически фактор в текущ творчески трудов и текущ творчески физически производствен икотехномически фактор се определя като инцентитално факторноспецифичностно опредметяване на текущия творчески производствен
икотехномически фактор* (incentital factorly-specificitical objectification of the
flowing creative production ecotechnomic factor) [то е разновидност на специфичностното икотехномическо опредметяване* (specificitical ecotechnomic
objectification), както и на икотехномическото опредметяване изобщо], в
т.ч. трудово инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на
текущия творчески производствен икотехномически фактор* (labour
incentital factor-specificitical objectification of the flowing creative production
ecotechnomic
factor)
и
физическо
инцентитално
факторноспецифичностно опредметяване на текущия творчески производствен
икотехномически фактор* (physical incentital factor-specificitical objectification of the creative flowing production ecotechnomic factor). Обратният процес на
трансформиране на текущия творчески трудов и текущия творчески физически
производствен икотехномически фактор в текущ творчески производствен
икотехномически фактор, представен от функцията
26
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------xup(X ) f = xup(X )(lup(X), hup(X )),

е инцентитално факторно-специфичностно интензиониране на текущия
творчески трудов и текущия творчески физически производствен икотехномически фактор* (incentital factorly-specificitical intensioning of the flowing creative labour and flowing creative physical production ecotechnomic factor)
[то е разновидност на специфичностното икотехномическо интензиониране* (specificitical ecotechnomic intensioning), както и на икотехномическото
интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия факторно-специфатен текущ творчески производствен икотехномически фактор
xup(X ) f = xup(X)(lup(X), hup(X))

не се променя с движението на точка по факторно-инцентиталната крива на
безразличието на текущия творчески производствен икотехномически фактор
IC xup(x)-incf . Затова уравнението на кривата IC xup(x)-incf при дадено равнище на
общия факторно-специфатен текущ творчески производствен икотехномически фактор е
xup(X ) f = xup(X)(lup(X), hup(X)) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ факторно-специфатен текущ творчески производствен икотехномически
фактор
xup(X ) f = xup(X)(lup(X), hup(X)) = const.

С движението на точка по факторно-центиталната крива на безразличието на
текущия творчески производствен икотехномически фактор IC xup(x)-incf , която е
низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на текущия творчески трудов и на текущия творчески физически производствен икотехномически фактор се променят в противоположна посока като
увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че
един и същ текущ творчески производствен фактор може да съответства на
различни комбинации на текущ творчески трудов и текущ творчески физически производствен фактор обаче не означава, че при тях се постига един и същ
резултат (като икотехномически продукт например).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------При произволна промяна на количествата на текущия творчески трудов и
текущия творчески физически производствен икотехномически фактор
(d lup(X ), d hup(X))
(т.е. при движение на точка по факторно-инцентиталната крива на безразличието на текущия творчески производствен икотехномически фактор IC xup(x)-incf )

прирастът на функцията на общия факторно-специфатен текущ творчески
производствен икотехномически фактор е нейният пълен диференциал
d xup(X)(lup(X), hup(X)) =
= mxup(X ) l (lup(X), hup(X))d lup(X) +
+ mxup(X ) h (lup(X ), hup(X ))d hup(X )

или, което е същото,
d xup(X)(lup(X), hup(X)) =
=

∂ xup(X)(lup(X ), hup(X ))
d lup(X ) +
∂lup(X)

+

∂ xup(X )(lup(X ), hup(X ))
d hup(X ).
∂ hup(X )

Когато измененията в количествата на текущия творчески трудов и текущия творчески физически производствен икотехномически фактор се извършват в рамките на дадена факторно-инцентитална крива на безразличието на
текущия творчески производствен икотехномически фактор, диференциалният
прираст на функцията на общия факторно-специфатен текущ творчески производствен икотехномически фактор е нулев. Това е така, защото противоположните изменения в текущия творчески трудов и в текущия творчески физически производствен икотехномически фактор запазват непроменен техния
общ факторно-специфатен текущ творчески производствен икотехномически
фактор:
d xup(X)(lup(X), hup(X)) =
= mxup(X ) l (lup(X), hup(X))d lup(X) +
+ mxup(X) h (lup(X ), hup(X))d hup(X) = 0.

28

1308

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Посочената зависимост се определя като като творческо-факторноеквивалентно заместване на текущия творчески трудов и текущия творчески физически производствен икотехномически фактор* (creativelyfactorly-equivalent substitution of the flowing creative labour and flowing creative
physical production ecotechnomic factor). То е творческо-факторноеквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия факторно-специфатен текущ творчески
производствен икотехномически фактор
mxup(X ) l (lup(X), hup(X ))d lup(X),
mxup(X ) h (lup(X ), hup(X))d hup(X ),
единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия факторно-специфатен
текущ творчески производствен икотехномически фактор, по отношение на
което се конституира факторно-инцентителната специфатна крива на неговото
безразличие, се извежда пределната норма на творческо-факторноеквивалентно заместване на текущия творчески трудов и текущия творчески физически производствен икотехномически фактор* (marginal rate of
the creatively-factorly-equivalent substitution of the flowing creative labour and
flowing creative physical production ecotechnomic factor)

MRXUPS(X) lh =
−

mxup(X ) l (lup(X ), hup(X ))
d hup(X )
=−
=
d lup(X)
mxup(X) h (lup(X), hup(X))

∂ xup(X)(lup(X), hup(X )) ∂ xup(X )(lup(X ), hup(X ))
:
.
∂lup(X )
∂ hup(X )

Тя е отрицателна величина


MRXUPS(X) lh < 0



и е равна на отношението
d hup(X)
d lup(X )

между двата диференциални прираста на количествата на текущия творчески
трудов и текущия творчески физически производствен икотехномически фак29
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тор (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е
равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mxup(X ) l (lup(X ), hup(X))
mxup(X ) h (lup(X), hup(X ))

между пределния факторно-специфатен творчески фактор на текущия творчески трудов производствен икотехномически фактор и пределния факторноспецифатен творчески фактор на текущия творчески физически производствен
икотехномически фактор. Пределната норма на творческо-факторноеквивалентното заместване на текущия творчески трудов и текущия творчески
физически производствен икотехномически фактор MRXUPS(X) lh показва
към определена точка от факторно-инцентиталната крива на безразличието на
текущия творчески производствен икотехномически фактор IC xup(x)-incf с колко
единици трябва да се намали обемът на текущия творчески физически производствен икотехномически фактор, което да позволи да се увеличи обемът на
текущия творчески трудов производствен икотехномически фактор с една
единица, така че техният общ факторно-специфатен текущ творчески производствен икотехномически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което икономическата единица (например индивидът)
намалява прилагания от нея текущ творчески физически производствен икотехномически фактор, като икономисаният от това текущ творчески производствен икотехномически фактор използва да разшири прилагания от нея текущ творчески трудов производствен икотехномически фактор.
Функцията на общия факторно-специфатен текущ творчески производствен икотехномически фактор е
xup(X ) f = xup(X )(lup(X), hup(X )).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на факторно-специфатния текущ
творчески производствен икотехномически фактор на О. Хесе* (Hesse
incentital matrix of the factorly-specifatic flowing creative production ecotechnomic
factor) H ( xup(X ))lh , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икотехномическа матрица на О. Хесе):
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------H ( xup(X)) lh =
 ∂ 2 xup(X)(lup(X), hup(X)) ∂ 2 xup(X )(lup (X ), hup(X)) 


,
2
∂
lup
(
Y
)
∂
hup
(
Y
)


∂lup(X)
= 2
> 0.
2
∂ xup(X)(lup(X), hup(X)) ∂ xup(X )(lup (X ), hup(X)) 


,
2


∂
hup
(
X
)
∂
lup
(
X
)
∂ hup(X)



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( xup(X ))lh елементи с положителни значения
∂ 2 xup(X)(lup(X), hup(X ))
∂lup(Y) 2
∂ 2 xup(X)(lup(X ), hup(X))
∂ hup(X) 2

> 0,
>0

показват, че пределният факторно-специфатен творчески фактор на текущия
творчески трудов производствен икотехномически фактор и пределният факторно-специфатен творчески фактор на текущия творчески физически производствен икотехномически фактор се увеличават с нарастването на текущия
творчески трудов производствен икотехномически фактор и на текущия творчески физически производствен икотехномически фактор. Това е законът за
нарастващия пределен факторно-специфатен творчески фактор на текущия творчески трудов и текущия творчески физически производствен
икотехномически фактор* (law of the marginal factor-specifatic creative factor
increasing of the flowing creative labour and flowing creative physical and wotking
ecotechnomic factor). Законът за нарастващия пределен факторно-специфатен
текущ творчески фактор е друг израз на насищането при изчерпането на дадения текущ творчески производствен икотехномически фактор при нарастване на равнището на текущия творчески трудов производствен икотехномически фактор и на текущия творчески физически производствен икотехномически фактор. Според този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на текущия творчески трудов производствен икотехномически фактор или с нарастването на количеството на текущия творчески
физически производствен икотехномически фактор техният общ факторноспецифатен текущ творчески производствен икотехномически фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им факторно-специфатни
творчески фактори нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това
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File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------означава, че при постоянно равнище на текущия творчески физически производствен икотехномически фактор, всяка следваща единица прираст на текущия творчески трудов производствен икотехномически фактор изисква изчерпването на все по-големи порции от общия факторно-специфатен текущ творчески производствен икотехномически фактор, както и че при постоянно равнище на текущия творчески трудов производствен икотехномически фактор,
всяка следваща единица прираст на текущия творчески физически производствен икотехномически фактор също изисква изчерпването на все по-големи
порции от общия факторно-специфатен текущ творчески производствен икотехномически фактор.
ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (flowing creative production ecotechnomic factor) (ки) – във:
текущ творчески производствен икотехномически фактор;
текущ творчески трудов производствен икотехномически фактор;
текущ творчески физически производствен икотехномически фактор.
ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (flowing creative labour production economic factor) (подразбиран
като предметностен текущ творчески трудов производствен икономически фактор), творчески икономически труд, творчески трудов производствен икономически заряд, (*) – интерпретация на текущия трудов производствен икономически фактор lp(X) като опредметеност lup(X) на творческата ценност на текущия трудов производствен икономически фактор
W(lup(X)) [която е полезността на текущия трудов производствен икономически фактор U(lp(X))] и като нейна факторна предметна икономическа
оценка, която ценност от своя страна е ценностна икономическа оценка на
творческото усърдие на текущия трудов производствен икотехномически
фактор W (lup(X)) [същото като текущо трудово икотехномическо умение
(на текущия производствен икотехномически фактор) и като текущо
трудово-факторно икотехномическо умение* (flowing labourly-factor
ecotechnomic skill /knack/), следователно текущият творчески трудов производствен икономически фактор е метаикономическа оценка на това умение], и която ценност той разпредеметява в икономическото производство
(като фаза на икономическото възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на
възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа полезност от текущия трудов производствен икономически
фактор при осъществяването на икономическа дейност (на икономическа активност), при която се създава икономически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл представлява текуща трудово-факторова полезностна производствена икономическа опредметеност и служи като един от
идентификаторите на полезностните и умелостните (които са и трансцентиталностни) производствени икономически способности. Той е и предметна
икономическа оценка на текущия творчески трудов производствен икотехномически фактор (вж. творчески трудов производствен икотехномически фактор и центитален икореномически диспозат). Едновременно е разновидност
на текущия творчески производствен икономически фактор и на съзидателния трудов производствен икономически фактор.
Текущият творческия трудов производствен икономически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството lup(X) негови предметностни единици
(характерни за текущия творчески трудов производствен икономически фактор) и (2) чрез количеството единици на творческата ценност на текущия
трудов производствен икономически фактор W(lup(X)) (респ. на неговата
полезност). Според факторната икономическа определеност се разграничават
трудово-определен текущ творчески трудов производствен икономически
фактор* (labourly-determinate flowing creative labour production economic
factor) и физическо-определен текущ творчески трудов производствен икономически фактор* (physically-determinate flowing creative labour production
economic factor). Вж. също производствени икономически фактори.
ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowing creative labour production ecorenomic factor) (подразбиран като предметностен текущ творчески трудов производствен
икореномически фактор), творчески икореномически труд, творчески
трудов производствен икореномически заряд, (*) – общо понятие за текущ
творчески трудов производствен икономически фактор и текущ творчески
трудов производствен икотехномически фактор, които са негови разновидности; интерпретация на текущия трудов производствен икореномически
фактор lp (X) като опредметеност lup(X) на творческата ценностност на
текущия трудов производствен икореномически фактор W (lup(X)) [която
е полезностносття на текущия трудов производствен икореномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фактор U (lp (X)) ] и като негова факторна предметна икореномическа оценка
и което ценностност той разпредеметява в икореномическато производство
(като фаза на икореномическато възпроизводство) при дадена общностна
икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на
възпроизводствена икономическа единица; субективно-отразен от общностната икономическа единица (в т.ч. и от индивида) обективно-необходим текущ творчески трудов производствен икореномически фактор, който е и
общностно-необходим текущ творчески трудов производствен икореномически фактор; абсолютно равнище на отдаване на икореномическа полезностност от текущия трудов производствен икореномически фактор при
осъществяването на текуща творческа трудова производствена икореномическа дейност (на текуща творческа трудова производствена икореномическа активност), при която се създава икореномически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл представлява текуща трудовофакторова полезностностна производствена икореномическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на полезностностните (които са
и трансцентиталностни) производствени икореномически способности (вж.
творчески трудов производствен икореномически фактор и центитален икореномически диспозат). Едновременно е разновидност на текущия творчески
производствен икореномически фактор и на съзидателния трудов производствен икореномически фактор. Текущият творческия трудов производствен
икореномически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството lup(X) негови предметностни единици (характерни за текущия творчески трудов производствен икореномически фактор) и (2) чрез количеството единици на творческата ценностност на текущия трудов производствен икореномически
фактор W (lup(X)) (респ. на неговата полезностност). Според факторната
икореномическа определеност се разграничават трудово-определен текущ
творчески трудов производствен икореномически фактор* (labourlydeterminate flowing creative labour production ecorenomic factor) и физическоопределен текущ творчески трудов производствен икореномически фактор* (physically-determinate flowing creative labour production ecorenomic
factor). Вж. също производствени икореномически фактори.
Специфично за определеността на текущия творчески трудов производствен икореномически фактор lup(X ) е, че двете му разновидности в лицето на
текущия творчески трудов производствен икономически фактор lup(X ) и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------текущия творчески трудов икотехномически фактор lup(X ) се намират във
взаимозависимост помежду си. Те са вид центитални икореномичностни
диспозанти (вж. центитален икореномически диспозат), които като двойка
образуват вид факторен икореномически диспозат* (factor ecorenomic disposate) (в икореномическото производство) [последният е разновидност на
предметния икореномически диспозат* (objective ecorenomic disposate) (също)]. В границите на факторния икореномически диспозат текущият творчески
трудов производствен икономически фактор (изпълняващ ролята на икореномическо явление) е предметна икономическа оценка* (objective economic
estimatе) на текущия творчески трудов производствен икотехномически фактор (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
lup(X ) = Elup ( X ) (lup(X))
(вж. икономическа оценка), където Elup(X) е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), lup(X) =
tlup(X) е общата икономическа оценка на текущия творчески трудов производствен икотехномически фактор (total economic estimatе of the flowing
creative labour production ecotechnomic factor),
alup(X) =

lup(X )
lup(X )

е средната икономическа оценка на текущия творчески трудов производствен икотехnномически фактор (average economic estimatе of the flowing creative labour production ecotechnomic factor) и
mlup(X ) =

dlup(X)
dlup(X)

е пределната икономическа оценка на текущия творчески трудов производствен икотехnномически фактор (marginal economic estimatе of the flowing creative labour production ecotechnomic factor). Взаимните въздействия и
взаимообусловеността между текущия творчески икономически и текущия
творчески икотехномически трудов производствен фактор образуват вид икореномическа област (вж. икореномика), която едновременно принадлежи на
граничната икономика, в частност на икотехномическата гранична ико-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номика (вж. икономика), и на граничната икотехномика, в частност на икономическата гранична икотехномика (вж. икономика и икотехномика).
ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowing creative labour production ecotechnomic factor)
(подразбиран като предметностен текущ творчески трудов производствен
икотехномически фактор), творчески икотехномически труд, творчески
трудов производствен икотехномически заряд, (*) – интерпретация на текущия трудов производствен икотехномически фактор lp (X) като опредметеност lup(X) на творческото усърдие на текущия трудов производствен
икотехномически фактор W (lup(X)) [което е умението на текущия трудов
производствен икотехномически фактор U (lp (X)) ] и като негова факторна
предметна икотехномическа оценка и което усърдие той разпредеметява в
икотехномическото производство (като фаза на икотехномическото възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на икотехномическо умение от текущия
трудов производствен икотехномически фактор при осъществяването на
икотехномическа дейност (на икотехномическа активност), при която се
създава икотехномически продукт, притежаващ способността при неговата
употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл
представлява текуща трудово-факторова умелостна производствена икотехномическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на
умелостните (които са и трансцентиталностни) производствени икотехномически способности (вж. творчески трудов производствен икотехномически
фактор и центитален икореномически диспозат). Едновременно е разновидност на текущия творчески производствен икотехномически фактор и на
съзидателния трудов производствен икотехномически фактор. Текущият
творческия трудов производствен икотехномически фактор се измерва двояко:
(1) чрез количеството lup(X) негови предметностни единици (характерни за
текущия творчески трудов производствен икотехномически фактор) и (2) чрез
количеството единици на творческото усърдие на текущия трудов производствен икотехномически фактор W (lup(X)) (респ. на неговата умение).
Според факторната икотехномическа определеност се разграничават трудово-определен текущ творчески трудов производствен икотехномически
фактор* (labourly-determinate flowing creative labour production ecotechnomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------factor) и физическо-определен текущ творчески трудов производствен
икотехномически фактор* (physically-determinate flowing creative labour production ecotechnomic factor). Вж. също производствени икотехномически фактори.

ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowing creative physical production economic factor) (подразбиран като предметностен текущ творчески физически производствен
икономически фактор), творчески икономически физит, творчески физически производствен икономически заряд, (*) – интерпретация на текущия
физически производствен икономически фактор hp(X) като опредметеност
hup(X) на творческата ценност на текущия физически производствен
икономически фактор W(hup(X)) [която е полезността на текущия физически производствен икономически фактор U(hp(X))] и като нейна факторна
предметна икономическа оценка, която ценност от своя страна е ценностна
икономическа оценка на творческото усърдие на текущия физически производствен икотехномически фактор W (hup(X)) [същото като текущо физическо икотехномическо умение (на текущия производствен икотехномически фактор) и като текущо физическо-факторно икотехномическо
умение* (flowing physically-factor ecotechnomic skill /knack/), следователно текущият творчески физически производствен икономически фактор е метаикономическа оценка на това умение] и която ценност той разпредеметява
в икономическото производство (като фаза на икономическото възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на икономическа полезност от текущия физически
производствен икономически фактор при осъществяването на икономическа
дейност (на икономическа активност), при която се създава икономически
продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява
някакви икономически потребности. В този смисъл представлява текуща физическо-факторова полезностна производствена икономическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на полезностните и умелостните (които са и трансцентиталностни) производствени икономически способности. Той е и предметна икономическа оценка на текущия творчески физически производствен икотехномически фактор (вж. творчески физически производствен икотехномически фактор и центитален икореномически диспозат). Едновременно е разновидност на текущия творчески производствен
37
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File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически фактор и на съзидателния физически производствен икономически фактор.
Текущият творческия физически производствен икономически фактор се
измерва двояко: (1) чрез количеството hup(X) негови предметностни единици
(характерни за текущия творчески физически производствен икономически
фактор) и (2) чрез количеството единици на творческата ценност на текущия физически производствен икономически фактор W(hup(X)) (респ. на
неговата полезност). Според факторната икономическа определеност се разграничават трудово-определен текущ творчески физически производствен
икономически фактор* (labourly-determinate flowing creative physical production economic factor) и физическо-определен текущ творчески физически
производствен икономически фактор* (physically-determinate flowing creative
physical production economic factor). Вж. също производствени икономически
фактори.
ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowing creative physical production ecorenomic factor)
(подразбиран като предметностен текущ творчески физически производствен икореномически фактор), творчески икореномически физит, творчески физически производствен икореномически заряд, (*) – общо понятие
за текущ творчески трудов производствен икономически фактор и текущ
творчески трудов производствен икотехномически фактор, които са негови
разновидности; интерпретация на текущия физически производствен икореномически фактор hp(X) като опредметеност hup(X) на творческата ценностност на текущия физически производствен икореномически фактор
W (hup(X)) [която е полезностността на текущия физически производствен икореномически фактор U (hp(X)) ] и като нейна факторна предметна
икореномическа оценка и която ценностност той разпредеметява в икореномическато производство (като фаза на икореномическато възпроизводство)
при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; субективно-отразен от общностната икономическа единица (в т.ч. и от индивида)
обективно-необходим текущ творчески физически производствен икореномически фактор, който е и общностно-необходим текущ творчески физически производствен икореномически фактор; абсолютно равнище на отдаване на икореномическа полезностност от текущия физически производст38
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File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------вен икореномически фактор при осъществяването на текуща творческа физическа производствена икореномическа дейност (на текуща творческа
физическа производствена икореномическа активност), при която се създава икореномически продукт, притежаващ способността при неговата употреба
да удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл представлява текуща физическо-факторова полезностностна производствена
икореномическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на
полезностностните (които са и трансцентиталностни) производствени икореномически способности (вж. творчески физически производствен икореномически фактор и центитален икореномически диспозат). Едновременно е разновидност на текущия творчески производствен икореномически фактор и на
съзидателния физически производствен икореномически фактор. Текущият
творческия физически производствен икореномически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството hup(X) негови предметностни единици (характерни
за текущия творчески физически производствен икореномически фактор) и (2)
чрез количеството единици на творческата ценностност на текущия физически производствен икореномически фактор W (hup(X)) (респ. на неговата полезностност). Според факторната икореномическа определеност се разграничават трудово-определен текущ творчески физически производствен
икореномически фактор* (labourly-determinate flowing creative physical production ecorenomic factor) и физическо-определен текущ творчески физически производствен икореномически фактор* (physically-determinate flowing
creative physical production ecorenomic factor). Вж. също производствени икореномически фактори.
Специфично за определеността на текущия творчески физически производствен икореномически фактор hup(X ) е, че двете му разновидности в лицето на текущия творчески физически производствен икономически фактор
hup(X ) и текущия творчески физически икотехномически фактор lup(X ) се
намират във взаимозависимост помежду си. Те са вид центитални икореномичностни диспозанти (вж. центитален икореномически диспозат), които
като двойка образуват вид факторен икореномически диспозат* (factor
ecorenomic disposate) (в икореномическото производство) [последният е разновидност на предметния икореномически диспозат* (objective ecorenomic
disposate) (също)]. В границите на факторния икореномически диспозат текущият творчески физически производствен икономически фактор (изпълняващ
ролята на икореномическо явление) е предметна икономическа оценка*
39
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File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(objective economic estimatе) на текущия творчески физически производствен
икотехномически фактор (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя
се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/
economic function)
hup(X) = Ehup ( X ) (hup(X ))
(вж. икономическа оценка), където Ehup(X) е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), hup(X) =
thup(X) е общата икономическа оценка на текущия творчески физически
производствен икотехномически фактор (total economic estimatе of the flowing creative physical production ecotechnomic factor),
ahup(X) =

hup(X )
hup(X )

е средната икономическа оценка на текущия творчески физически производствен икотехnномически фактор (average economic estimatе of the flowing creative physical production ecotechnomic factor) и
mhup(X) =

dhup(X)
dhup(X)

е пределната икономическа оценка на текущия творчески физически производствен икотехnномически фактор (marginal economic estimatе of the
flowing creative physical production ecotechnomic factor). Взаимните въздействия
и взаимообусловеността между текущия творчески икономически и текущия
творчески икотехномически физически производствен фактор образуват вид
икореномическа област (вж. икореномика), която едновременно принадлежи
на граничната икономика, в частност на икотехномическата гранична
икономика (вж. икономика), и на граничната икотехномика, в частност на
икономическата гранична икотехномика (вж. икономика и икотехномика).
ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowing creative physical production ecotechnomic factor) (подразбиран като предметностен текущ творчески физически производствен икотехномически фактор), творчески икотехномически физит,
творчески физически производствен икотехномически заряд, (*) – интерпретация на текущия физически производствен икотехномически фактор
40
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File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------hp(X) като опредметеност hup(X) на творческото усърдие на текущия физически производствен икотехномически фактор W (hup(X)) [което е умението на текущия физически производствен икотехномически фактор
U (hp(X)) ] и като нейна факторна предметна икотехномическа оценка и което
усърдие той разпредеметява в икотехномическото производство (като фаза
на икотехномическото възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на икотехномическо умение от текущия физически производствен икотехномически
фактор при осъществяването на икотехномическа дейност (на икотехномическа активност), при която се създава икотехномически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл представлява текуща физическофакторова умелостна производствена икотехномическа опредметеност и
служи като един от идентификаторите на умелостните (които са и трансцентиталностни) производствени икотехномически способности (вж. творчески физически производствен икотехномически фактор и центитален икореномически диспозат). Едновременно е разновидност на текущия творчески производствен икотехномически фактор и на съзидателния физически производствен икотехномически фактор. Текущият творческия физически производствен
икотехномически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството hup(X) негови предметностни единици (характерни за текущия творчески физически
производствен икотехномически фактор) и (2) чрез количеството единици на
творческото усърдие на текущия физически производствен икотехномически фактор W (hup(X)) (респ. на неговата умение). Според факторната
икотехномическа определеност се разграничават трудово-определен текущ
творчески физически производствен икотехномически фактор* (labourlydeterminate flowing creative physical production ecotechnomic factor) и физическо-определен текущ творчески физически производствен икотехномически фактор* (physically-determinate flowing creative physical production
ecotechnomic factor). Вж. също производствени икотехномически фактори.

ТЕКУЩ ТЕМП НА ИНФЛАЦИЯТА (annual rate of inflation) (в макр.) – същото като темп на инфлацията (в макр.).
ТЕКУЩ ТРУДОВ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowing labour economic
factor) (ки) – във:
41
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File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------текущ предметен трудов производствен икономически фактор;
текущ работен трудов производствен икономически фактор;
текущ специфичен трудов производствен икономически фактор;
текущ съзидателен трудов производствен икономически фактор;
текущ творчески трудов производствен икономически фактор.
ТЕКУЩ ТРУДОВ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowing labour
ecorenomic factor) (ки) – във:
текущ работен трудов производствен икореномически фактор;
текущ съзидателен трудов производствен икореномически фактор;
текущ творчески трудов производствен икореномически фактор.
ТЕКУЩ ТРУДОВ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowing labour
ecotechnomic factor) (ки) – във:
текущ предметен трудов производствен икотехномически фактор;
текущ работен трудов производствен икотехномически фактор;
текущ специфичен трудов производствен икотехномически фактор;
текущ съзидателен трудов производствен икотехномически фактор;
текущ творчески трудов производствен икотехномически фактор.
ТЕКУЩ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР*
(flowing labour production economic factor), трудов производствен икономически заряд, икономически труд, – производствен икономически фактор
(вж. и производствени икономически фактори), който едновременно е трудов
производствен икономически фактор (вж. и трудови производствени икономически фактори) и текущ производствен икономически фактор; трудов
производствен икономически фактор lp(X), който в процеса на икономическото производство не се задържа в повече от един възпроизводствен кръгооборот в съответната си субстанциална форма; вид трудово производително
икономическо благо (респ. трудов производителен икономически запас или
трудов производствен икономически ресурс), спадащо към категорията на текущите икономически блага (вж. акумулативно-стратифицирана икономика).
Той е разпредметен интегрален трудов производствен икономически фактор
и обикновено се измерва с времето, през което в функционира в границите на
дадения трудов производителски икономически цикъл (вж. трудов производителски икономически цикъл [индивидуален]). Според ценностната икономическа ингредиентност се разграничават текущ творчески трудов производствен икономически фактор lup(X) и текущ работен трудов производст42
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File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------вен икономически фактор lvp(X). В това си качество те са форми на съществуване на текущия съзидателен трудов производствен икономически фактор
lwp(X), каквито по природа е текущят трудов производствен икономически
фактор. Според ингредиентната икономическа изразимост негова разновидност е текущят предметен трудов производствен икономически фактор,
в т.ч. текущият специфичен трудов производствен икономически фактор,
текущият паричен трудов производствен икономически фактор* (flowing
monetary labour production economic factor), текущият виртуален трудов
производствен икономически фактор* (flowing virtual labour production economic factor) и други.
ТЕКУЩ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР
(flowing labour production economic factor) (ки) – във:
безналично-текущ трудов производствен икономически фактор (вж.
трудови производствени икономически фактори);
изведен безналично-текущ трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен налично-текущ трудов производствен икономически фактор
(вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен текущ трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен безналично-текущ трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен налично-текущ трудов производствен икономически фактор
(вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен текущ трудов производствен икономически фактор (вж.
трудови производствени икономически фактори);
налично-текущ трудов производствен икономически фактор (вж.
трудови производствени икономически фактори);
текущ предметен трудов производствен икономически фактор;
текущ работен трудов производствен икономически фактор;
текущ специфичен трудов производствен икономически фактор;
текущ съзидателен трудов производствен икономически фактор;
текущ творчески трудов производствен икономически фактор;
текущ трудов производствен икономически фактор.
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File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕКУЩ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР
(flowing labour production ecorenomic factor) (ки) – във:
текущ работен трудов производствен икореномически фактор;
текущ съзидателен трудов производствен икореномически фактор;
текущ творчески трудов производствен икореномически фактор.
ТЕКУЩ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР
(flowing labour production ecotechnomic factor) (ки) – във:
текущ предметен трудов производствен икотехномически фактор;
текущ работен трудов производствен икотехномически фактор;
текущ специфичен трудов производствен икотехномически фактор;
текущ съзидателен трудов производствен икотехномически фактор;
текущ творчески трудов производствен икотехномически фактор.
ТЕКУЩ ФАКТОР НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (flowing factor of
the economic growth) – вж. икономически растеж.
ТЕКУЩ ФИЗИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowing physical
economic factor) (ки) – във:
текущ предметен физически производствен икономически фактор;
текущ работен физически производствен икономически фактор;
текущ специфичен физически производствен икономически фактор;
текущ съзидателен физически производствен икономически фактор;
текущ творчески физически производствен икономически фактор.
ТЕКУЩ ФИЗИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowing making
ecorenomic factor) (ки) – във:
текущ работен физически производствен икореномически фактор;
текущ съзидателен физически производствен икореномически фактор;
текущ творчески физически производствен икореномически фактор.
ТЕКУЩ ФИЗИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowing physical ecotechnomic factor) (ки) – във:
текущ предметен физически производствен икотехномически фактор;
текущ работен физически производствен икотехномически фактор;
текущ специфичен физически производствен икотехномически фактор;
текущ съзидателен физически производствен икотехномически фактор;
текущ творчески физически производствен икотехномически фактор.
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File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕКУЩ ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowing physical production economic factor), физически производствен
икономически заряд, икономически физит, – производствен икономически
фактор (вж. и производствени икономически фактори), който едновременно е
физически производствен икономически фактор (вж. и физически производствени икономически фактори) и текущ производствен икономически фактор;
физически производствен икономически фактор hp(X), който в процеса на
икономическото производство не се задържа в повече от един възпроизводствен кръгооборот в съответната си субстанциална форма; вид физическо производително икономическо благо (респ. физически производителен икономически запас или физически производствен икономически ресурс), спадащо към
категорията на текущите икономически блага (вж. акумулативно-стратифицирана икономика). Той е разпредметен интегрален физически производствен икономически фактор и обикновено се измерва с времето, през което в
функционира в границите на дадения физически производителски икономически цикъл (вж. физически производителски икономически цикъл [индивидуален]). Според ценностната икономическа ингредиентност се разграничават
текущ творчески физически производствен икономически фактор hup(X) и
текущ работен физически производствен икономически фактор hvp(X). В това си качество те са форми на съществуване на текущия съзидателен физически производствен икономически фактор hwp(X), каквито по природа е текущят физически производствен икономически фактор. Според ингредиентната икономическа изразимост негова разновидност е текущят предметен физически производствен икономически фактор, в т.ч. текущият специфичен
физически производствен икономически фактор, текущият паричен физически производствен икономически фактор* (flowing monetary physical
production economic factor), текущият виртуален физически производствен
икономически фактор* (flowing virtual physical production economic factor) и
други.
ТЕКУЩ ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowing physical production economic factor) (ки) – във:
безналично-текущ физически производствен икономически фактор
(вж. физически производствени икономически фактори);
изведен безналично-текущ физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
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File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изведен налично-текущ физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен текущ физически производствен икономически фактор (вж.
физически производствени икономически фактори);
извлечен безналично-текущ физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
извлечен налично-текущ физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
извлечен текущ физически производствен икономически фактор (вж.
физически производствени икономически фактори);
налично-текущ физически производствен икономически фактор (вж.
физически производствени икономически фактори);
текущ предметен физически производствен икономически фактор;
текущ работен физически производствен икономически фактор;
текущ специфичен физически производствен икономически фактор;
текущ съзидателен физически производствен икономически фактор;
текущ творчески физически производствен икономически фактор;
текущ физически производствен икономически фактор.
ТЕКУЩ ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowing making production ecorenomic factor) (ки) – във:
текущ работен физически производствен икореномически фактор;
текущ съзидателен физически производствен икореномически фактор;
текущ творчески физически производствен икореномически фактор.
ТЕКУЩ ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (flowing physical production ecotechnomic factor) (ки) – във:
текущ предметен физически производствен икотехномически фактор;
текущ работен физически производствен икотехномически фактор;
текущ специфичен физически производствен икотехномически фактор;
текущ съзидателен физически производствен икотехномически фактор;
текущ творчески физически производствен икотехномически фактор.
ТЕКУЩА БЕЗРАБОТИЦА (frictional unemployment) (в макр.) – същото като
подвижна безработица (в макр.).
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File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕКУЩА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА
АНГАЖИРАНОСТ* (flowing dispositional production economic engageness) –
вж. диспозиционна производствена икономическа ангажираност.
ТЕКУЩА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА
ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ* (flowing dispositional production economic returns) – вж.
диспозиционна производствена икономическа възвръщаемост.
ТЕКУЩА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА
ВЪПЛЪТЕНОСТ* (flowing dispositional production economic incarnateness) –
вж. диспозиционна производствена икономическа въплътеност.
ТЕКУЩА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА
ЕФЕКТИВНОСТ* (flowing dispositional production economic effectiveness) –
вж. диспозиционна производствена икономическа ефективност.
ТЕКУЩА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА
ИЗПОЛЗВАЕМОСТ* (flowing dispositional production economic usableness) –
вж. диспозиционна производствена икономическа използваемост.
ТЕКУЩА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА
НАПРЕГНАТОСТ* (flowing dispositional production economic strenuousness) –
вж. диспозиционна производствена икономическа напрегнатост.
ТЕКУЩА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА
НАСИТЕНОСТ* (flowing dispositional production economic saturation) – вж.
диспозиционна производствена икономическа наситеност.
ТЕКУЩА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА
НАТОВАРЕНОСТ* (flowing dispositional production economic loading) – вж.
диспозиционна производствена икономическа натовареност.
ТЕКУЩА ИКОНОМИКА (flowing economy) – вж. акумулативно-стратифицирана икономика.
ТЕКУЩА ОПЕРАЦИЯ (current transaction) (ки) – във:
активно салдо на баланса на текущите операции (в межд.) (същото като
положително салдо на баланса на текущите операции (в межд.));
активно салдо на платежния баланс по текущи операции (в межд.);
антинеутрален баланс на текущите операции (в межд.);
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File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------баланс на текущите операции (в межд.);
валутна конвертируемост за текущи операции (в межд.);
дефицит на платежния баланс по текущи операции (в межд.) (същото
като пасивно салдо на платежния баланс по текущи операции);
дефицит по баланса на текущите операции (в межд.) (същото като отрицателно салдо на баланса на текущите операции (в межд.));
дефицитно салдо на баланса на текущите операции (в межд.) (същото
като отрицателно салдо на баланса на текущите операции (в межд.));
негативно уравновесяване на платежния баланс по текущи операции (в
межд.);
ненулево салдо на баланса на текущите операции (в межд.);
неравновесен платежен баланс по текущи операции (в межд.);
неутрален баланс на текущите операции (в межд.);
нулево салдо на баланса на текущите операции (в межд.);
отрицателен баланс на текущите операции (в межд.);
отрицателно салдо на баланса на текущите операции (в межд.);
отрицателно-неравновесен платежен баланс по текущи операции (в
межд.);
пасивно салдо на баланса на текущите операции (в межд.) (същото като
отрицателно салдо на баланса на текущите операции (в межд.));
пасивно салдо на баланса на текущите операции (в межд.) (същото като
отрицателно салдо на баланса на текущите операции (в межд.));
пасивно салдо на платежния баланс по текущи операции (в межд.);
платежен баланс по текущи операции (в межд.);
позитивно уравновесяване на платежния баланс по текущи операции (в
межд.);
положителен баланс на текущите операции (в межд.);
положително салдо на баланса на текущите операции (в межд.);
положително-неравновесен платежен баланс по текущи операции (в
межд.);
права на баланса на текущите операции (в межд.);
равновесен платежен баланс по текущи операции (в межд.);
салдо на баланса на текущите операции (в межд.);
суфицит на платежния баланс по текущи операции (в межд.) (същото
като активно салдо на платежния баланс по текущи операции (в межд.));
суфицит по баланса на текущите операции (в межд.) (същото като положително салдо на баланса на текущите операции (в межд.));
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File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------суфицитно салдо на баланса на текущите операции (в межд.) (същото
като положително салдо на баланса на текущите операции (в межд.));
уравновесяване на платежния баланс по текущи операции (в межд.).
ТЕКУЩА ПОЛЕЗНОСТНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОДУКТОВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФАКТОР* (flowing utility
production product productivity of the economic factor) – вж.. полезностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор.
ТЕКУЩА ПОЛЕЗНОСТНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ФАКТОРНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ* (flowing utility production
factor costness of the economic product) – вж. полезностна производствена
факторна разходност на икономическия продукт.
ТЕКУЩА ПРОДУКТОВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФАКТОР (flowing product productivity of the economic factor) – вж.
продуктова производителност на икономическия фактор.
ТЕКУЩА ПРОДУКТОВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФАКТОР (flowing product productivity of the economic factor) (ки) –
във:
текуща продуктова производителност на икономическия фактор (вж.
продуктова производителност на икономическия фактор);
текуща продуктова производителност на трудовия икономическия
фактор (вж. продуктова производителност на трудовия икономическия фактор);
текуща продуктова производителност на физическия икономически
фактор (продуктова производителност на физическия икономически фактор).
ТЕКУЩА ПРОДУКТОВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДОВИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФАКТОР (flowing product productivity of the labour
economic factor) – вж. продуктова производителност на трудовия икономическия фактор.
ТЕКУЩА ПРОДУКТОВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowing product productivity of the physical
economic factor) – вж. продуктова производителност на физическия икономически фактор.
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File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕКУЩА ПРОИЗВОДСТВЕНА РЕЗУЛТАТНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕСУРС (flowing production resultive productivity
of the economic resource) – вж. производствена резултатна производителност
на икономическия ресурс.
ТЕКУЩА ПРОИЗВОДСТВЕНА РЕСУРСНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕЗУЛТАТ* (flowing production resource costness of the
economic result) – вж. производствена ресурсна разходност на икономическия
резултат.
ТЕКУЩА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПРОДУКТОВА ПОЛЕЗНОСТНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА СПЕЦИФИЧНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАПАС* (flowing production-product utiluty intensity of the specific economic stock) – вж. производствено-продуктова полезностна интензивност на специфичния икономически запас.
ТЕКУЩА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕДМЕТЕНОСТ НА ПОЛЕЗНОСТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАПАС*
(flowing production-product specific objectificativity of the utility economic stock)
– вж. производствено-продуктова специфична опредметеност на полезностния икономически запас.
ТЕКУЩА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕДМЕТЕНОСТ НА СТОЙНОСТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАПАС*
(flowing production-product specific objectificativity of the value economic stock) –
вж. производствено-продуктова специфична опредметеност на стойностния
икономически запас.
ТЕКУЩА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕДМЕТЕНОСТ НА ЦЕННОСТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАПАС* (flowing production-product specific objectificativity of the worth economic stock) – вж.
производствено-продуктова специфична опредметеност на ценностния икономически запас.
ТЕКУЩА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПРОДУКТОВА СТОЙНОСТНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА СПЕЦИФИЧНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАПАС* (flowing production-product value intensity of the specific economic stock) – вж. производствено-продуктова стойностна интензивност на специфичния икономически запас.
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File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕКУЩА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПРОДУКТОВА ЦЕННОСТНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА СПЕЦИФИЧНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАПАС* (flowing
production-product worth intensity of the specific economic stock) – вж. производствено-продуктова ценностна интензивност на специфичния икономически запас.
ТЕКУЩА ПРОИЗВОДСТВЕНО-РЕЗУЛТАТНА СЪЩНОСТНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ЯВЛЕНИЕ* (flowing productionresultive essential intensity of the economic phenomenon) – вж. производственорезултатна същностна интензивност на икономическото явление.
ТЕКУЩА ПРОИЗВОДСТВЕНО-РЕЗУЛТАТНА ФЕНОМЕННА ОПРЕДМЕТЕНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СЪЩНОСТ* (flowing production-resultive phenomenal objectificativity of the economic essence) – вж. производствено-резултатна феноменна опредметеност на икономическата същност.
ТЕКУЩА ПРОИЗВОДСТВЕНО-РЕСУРСНА СЪЩНОСТНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ЯВЛЕНИЕ* (flowing productionresourse essential intensity of the economic phenomenon) – вж. производственоресурсна същностна интензивност на икономическото явление.
ТЕКУЩА ПРОИЗВОДСТВЕНО-РЕСУРСНА ФЕНОМЕННА ОПРЕДМЕТЕНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СЪЩНОСТ* (flowing productionresource phenomenal objectificativity of the economic essence) – вж. производствено-ресурсна феноменна опредметеност на икономическата същност.
ТЕКУЩА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ФАКТОРНА ПОЛЕЗНОСТНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА СПЕЦИФИЧНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАПАС* (flowing
production-factor utility intensity of the specific economic stock) – вж. производствено-факторна полезностна интензивност на специфичния икономически
запас.
ТЕКУЩА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ФАКТОРНА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕДМЕТЕНОСТ НА ПОЛЕЗНОСТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАПАС*
(flowing production-factor specific objectificativity of the utility economic stock) –
вж. производствено-факторна специфична опредметеност на полезностния
икономически запас.
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File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕКУЩА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ФАКТОРНА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕДМЕТЕНОСТ НА СТОЙНОСТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАПАС*
(flowing production-factor specific objectificativity of the value economic stock) –
вж. производствено-факторна специфична опредметеност на стойностния
икономически запас.
ТЕКУЩА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ФАКТОРНА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕДМЕТЕНОСТ НА ЦЕННОСТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАПАС* (flowing production-factor specific objectificativity of the worth economic stock) – вж.
производствено-факторна специфична опредметеност на ценностния икономически запас.
ТЕКУЩА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ФАКТОРНА СТОЙНОСТНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА СПЕЦИФИЧНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАПАС* (flowing
production-factor value intensity of the specific economic stock) – вж. производствено-факторна стойностна интензивност на специфичния икономически запас.
ТЕКУЩА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ФАКТОРНА ЦЕННОСТНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА СПЕЦИФИЧНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАПАС* (flowing
production-factor worth intensity of the specific economic stock) – вж. производствено-факторна ценностна интензивност на специфичния икономически запас.
ТЕКУЩА РЕЗУЛТАТНА СЪЩНОСТНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ЯВЛЕНИЕ* (flowing resultive essential intensity of the
economic phenomenon) – вж. резултатна същностна интензивност на икономическото явление.
ТЕКУЩА РЕЗУЛТАТНА ФЕНОМЕННА ОПРЕДЕМЕТЕНОСТ НА
ИКОНОМИЧЕСКАТА СЪЩНОСТ* (flowing resultive phenomenal objectificativity of the economic essence) – вж. резултатна феноменна опредеметеност
на икономическата същност.
ТЕКУЩА РЕСУРСНА СЪЩНОСТНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ЯВЛЕНИЕ* (flowing resourse essential intensity of the economic
phenomenon) – вж. ресурсна същностна интензивност на икономическото
явление.
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File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕКУЩА РЕСУРСНА ФЕНОМЕННА ОПРЕДЕМЕТЕНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СЪЩНОСТ* (flowing resourse phenomenal objectificativity
of the economic essence) – вж. ресурсна феноменна опредеметеност на икономическата същност.
ТЕКУЩА СМЕТКА (current account) (в межд.) – същото като баланс на текущите операции (в межд.).
ТЕКУЩА СПЕЦИФИЧНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОДУКТОВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФАКТОР* (flowing specific
production product productivity of the economic factor) – вж. специфична производствена продуктова производителност на икономическия фактор.
ТЕКУЩА СПЕЦИФИЧНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ФАКТОРНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ* (flowing specific production factor costness of the economic product) – вж. специфична производствена
факторна разходност на икономическия продукт.
ТЕКУЩА СПЕЦИФИЧНО-ПОЛЕЗНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА АНГАЖИРАНОСТ* (flowing specific-utility dispositional production economic engageness) – вж. специфичнополезностна диспозиционна производствена икономическа ангажираност.
ТЕКУЩА СПЕЦИФИЧНО-ПОЛЕЗНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ* (flowing specific-utility dispositional production economic returns) – вж. специфичнополезностна диспозиционна производствена икономическа възвръщаемост.
ТЕКУЩА СПЕЦИФИЧНО-ПОЛЕЗНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ* (flowing specificutility dispositional production economic effectiveness /effectivity/) – вж. специфично-полезностна диспозиционна производствена икономическа ефективност.
ТЕКУЩА СПЕЦИФИЧНО-ПОЛЕЗНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗПОЛЗВАЕМОСТ* (flowing specific-utility dispositional production economic usableness) – вж. специфичнополезностна диспозиционна производствена икономическа използваемост.
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File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕКУЩА СПЕЦИФИЧНО-ПОЛЕЗНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА НАСИТЕНОСТ* (flowing specificutility dispositional production economic saturation) – вж. специфичнополезностна диспозиционна производствена икономическа наситеност.
ТЕКУЩА СПЕЦИФИЧНО-ПОЛЕЗНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА НАТОВАРЕНОСТ* (flowing specificutility dispositional production economic loading) – вж. специфично-полезностна
диспозиционна производствена икономическа натовареност.
ТЕКУЩА СПЕЦИФИЧНО-СТОЙНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА АНГАЖИРАНОСТ* (flowing specific-value dispositional production economic engageness) – вж. специфичностойностна диспозиционна производствена икономическа ангажираност.
ТЕКУЩА СПЕЦИФИЧНО-СТОЙНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ* (flowing specific-value dispositional production economic returns) – вж. специфичностойностна диспозиционна производствена икономическа възвръщаемост.
ТЕКУЩА СПЕЦИФИЧНО-СТОЙНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ* (flowing specificvalue dispositional production economic effectiveness /effectivity/) – вж. специфично-стойностна диспозиционна производствена икономическа ефективност.
ТЕКУЩА СПЕЦИФИЧНО-СТОЙНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗПОЛЗВАЕМОСТ* (flowing
specific-value dispositional production economic usableness) – вж. специфичностойностна диспозиционна производствена икономическа използваемост.
ТЕКУЩА СПЕЦИФИЧНО-СТОЙНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА НАСИТЕНОСТ* (flowing specificvalue dispositional production economic saturation) – вж. специфичностойностна диспозиционна производствена икономическа наситеност.
ТЕКУЩА СПЕЦИФИЧНО-СТОЙНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА НАТОВАРЕНОСТ* (flowing specific-
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File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------value dispositional production economic loading) – вж. специфично-стойностна
диспозиционна производствена икономическа натовареност.

ТЕКУЩА СПЕЦИФИЧНО-ЦЕННОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА АНГАЖИРАНОСТ* (flowing specificworth dispositional production economic engageness) – вж. специфичноценностна диспозиционна производствена икономическа ангажираност.
ТЕКУЩА СПЕЦИФИЧНО-ЦЕННОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ* (flowing specificworth dispositional production economic returns) – вж. специфично-ценностна
диспозиционна производствена икономическа възвръщаемост.
ТЕКУЩА СПЕЦИФИЧНО-ЦЕННОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ* (flowing specificworth dispositional production economic effectiveness /effectivity/) – вж. специфично-ценностна диспозиционна производствена икономическа ефективност.
ТЕКУЩА СПЕЦИФИЧНО-ЦЕННОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗПОЛЗВАЕМОСТ* (flowing specificworth dispositional production economic usableness) – вж. специфично-ценностна
диспозиционна производствена икономическа използваемост.
ТЕКУЩА СПЕЦИФИЧНО-ЦЕННОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА НАСИТЕНОСТ* (flowing specific-worth
dispositional production economic saturation) – вж. специфично-ценностна диспозиционна производствена икономическа наситеност.
ТЕКУЩА СПЕЦИФИЧНО-ЦЕННОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА НАТОВАРЕНОСТ* (flowing specificworth dispositional production economic loading) – вж. специфично-ценностна
диспозиционна производствена икономическа натовареност.
ТЕКУЩА СТОЙНОСТ (present value) (в макр.) – същото като осъвременена
стойност (в макр.).
ТЕКУЩА СТОЙНОСТ (present value) (в микр.) – същото като осъвременена
стойност (в микр.).
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File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕКУЩА СТОЙНОСТНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОДУКТОВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФАКТОР* (flowing value
production product productivity of the economic factor) – вж. стойностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор.
ТЕКУЩА СТОЙНОСТНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ФАКТОРНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ* (flowing value production
factor costness of the economic product) – вж. стойностна производствена факторна разходност на икономическия продукт.
ТЕКУЩА СЪЩНОСТНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО
ЯВЛЕНИЕ* (flowing essential intensity of the economic phenomenon) – вж. същностна интензивност на икономическото явление.
ТЕКУЩА СЪЩНОСТНА ПРОИЗВОДСТВЕНА РЕЗУЛТАТНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕСУРС* (flowing essential
production resultive productivity of the economic resource) – вж. същностна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс.
ТЕКУЩА СЪЩНОСТНА ПРОИЗВОДСТВЕНА РЕСУРСНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕЗУЛТАТ* (flowing essential production resource costness of the economic result) – вж. същностна производствена
ресурсна разходност на икономическия резултат.
ТЕКУЩА ТРУДОВО-ФАКТОРНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ* (flowing labourly-factor costness of the economic product) –
вж. средна трудово-факторна разходност на икономическия продукт.
ТЕКУЩА ФАКТОРНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ* (flowing factor costness of the economic product) – вж. факторна разходност на икономическия продукт.
ТЕКУЩА ФАКТОРНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ (flowing factor costness of the economic product) (ки) – във:
текуща трудово-факторна разходност на икономическия продукт (вж.
средна трудово-факторна разходност на икономическия продукт);
текуща факторна разходност на икономическия продукт (вж. факторна разходност на икономическия продукт);
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File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------текуща физическо-факторна разходност на икономическия продукт
(вж. физическо-факторна разходност на икономическия продукт).
ТЕКУЩА ФЕНОМЕННА ОПРЕДЕМЕТЕНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СЪЩНОСТ* (flowing phenomenal objectificativity of the economic essence)
– вж. феноменна опредметеност на икономическата същност.
ТЕКУЩА ФЕНОМЕННА ПРОИЗВОДСТВЕНА РЕЗУЛТАТНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕСУРС* (flowing phenomenal
production resultive productivity of the economic resource) – вж. феноменна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс.
ТЕКУЩА ФЕНОМЕННА ПРОИЗВОДСТВЕНА РЕСУРСНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕЗУЛТАТ* (flowing phenomenal
production resource costness of the economic result) – вж. феноменна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат.
ТЕКУЩА ФИЗИЧЕСКО-ФАКТОРНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ* (flowing physically-factor costness of the economic
product) – вж. физическо-факторна разходност на икономическия продукт.
ТЕКУЩА ЦЕННОСТНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОДУКТОВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФАКТОР* (flowing worth
production product productivity of the economic factor) – вж. ценностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор.
ТЕКУЩА ЦЕННОСТНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ФАКТОРНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ* (flowing worth production
factor costness of the economic product) – вж. ценностна производствена факторна разходност на икономическия продукт.
ТЕКУЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ БЛАГА (flowing economic goods) (*) – икономически блага, които в процеса на икономическата дейност текущо се трансформират (без да се задържат в съответната си субстанциална форма, а преминават към друга), като протичат във вид на икономически потоци. Разглеждат се като начин на съществуване на текущото икономическо богатство
(flowing economic wealth). Като икономически ингредиенти текущите икономически блага могат да участват в коя да е субстанциална икономика (респ.
субстанциална икономическа система). Съвкупността от текущи икономичес57
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File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки блага в определен обхват и от определен вид в ресурсно-субстанциалната
икономика (респ. в ресурсно-субстанциална икономическата система) образува съответствуващи на този обхват и вид текущи икономически запаси
(flowing economic stocks) (вж. икономически запаси) под формата на текущи
икономически ресурси (flowing economic resources) (вж. икономически ресурси) или на текущи икономически резултати (flowing economic rsults) (вж.
икономически икономически резултати). Във възпроизводствената икономика икономика (респ. във възпроизводствената икономическата система) те
образуват текущи възпроизводствени икономически запаси (flowing
reproductional economic stocks) (вж. възпроизводствени икономически запаси)
под формата на текущи икономически ресурси (flowing reproductional
economic resources) (вж. възпроизводствени икономически ресурси) или на текущи икономически резултати (flowing reproductional economic rsults) (вж.
възпроизводствени икономически резултати). Източници на текущите икономически блага са природата, икономическото производство и деакумулирането (разтоварването, изтичането) на интегралните икономически блага. Текущите икономически блага се използват за производствено икономическо потребление (в качеството си на текущи производствени икономически фактори),
за непроизводствено икономическо потребление и за акумулиране (натрупване, втичане) в интегрални икономически блага.
Според формата на субстанциалните си характеристики текущите икономически блага се делят на текущи физически икономически блага (flowing
physical economic goods), текущи трудови икономически блага (flowing
labour economic goods) (текущ труд) и финансови текущи икономически блага (financial flowing economic goods). От своя страна физическите текущи икономически блага могат да бъдат материални физически текущи икономически блага (material physical flowing economic goods) и нематериални физически текущи икономически блага (non-material physical flowing economic
goods). Според характера на зависимостта между формата и съдържанието на
субстанциалните си характеристики текущите икономически блага се дулат на
реални текущи икономически блага (real flowing economic goods) и номинални текущи икономически блага (nominal flowing economic goods) (последните съвпадат с финансовите текущи икономически блага). Според сферата
на своето възникване (създаване) реалните текущи икономически блага се делят на природни текущи икономически блага (natural flowing economic goods)
и продуктови текущи икономически блага (product flowing economic goods).
Освен това, те се делят още и на природни реални текущи икономически
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File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------блага (natural real flowing economic goods) и продуктови реални текущи икономически блага (product real flowing economic goods). (Вж. икономически блага, акумулативно-стратифицирана икономика, ингредиентна икономическа
акумулативност.)
ТЕКУЩИ ОПЕРАЦИИ (current transactions) (в межд.) – операции по платежния баланс (в межд.) на дадена страна, които включват операциите по
международната търговия (в межд.) с продукция и услуги и едностранните
операции (международните едностранни операции на дадена страна). Отразяват се в баланса на текущите операции (в межд.) [същото като текущ баланс
(в межд.)], който е подсистема на платежния баланс (в межд.).
ТЕКУЩО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ (current economic equilibrium) (ки) – във:
текущо ценностнодинамично икономическо равновесие.
ТЕКУЩО ПРОДУКТОВОПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (current productmarket equilibrium) (в микр.) – същото като моментно продуктовопазарно равновесие (в микр.).
ТЕКУЩО РАБОТНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (flowing working economic good) – вж. работно икономическо благо.
ТЕКУЩО РАВНОВЕСИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (current
equilibrium of the economic system) (ки) – във:
текущо ценностнодинамично равновесие на икономическата система
(същото като текущо ценностнодинамично икономическо равновесие).
ТЕКУЩО УРАВНОВЕСЯВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС (current
equilibration /adjustment/ of balance of payments) (в межд.) – същото като уравновесяване на текущия платежен баланс (в межд.).
ТЕКУЩО ЦЕННОСТНОДИНАМИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ* (current worth-dynamic economic equilibrium), текущо ценностнодинамично равновесие на икономическата система, (*) – стационарно (независещо от времето) ценностнодинамично равновесно състояние на отворената
динамична икономическа система, което е устойчиво по отношение на малки
отклонения. При текущото равновесие има производство на положителна вътрешноиндуцирана ценностнодинамична икономическа ентропия diHW вътре в
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File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------системата (diHW > 0), което се компенсира от приток на отрицателна икономическа ентропия (негентропия) от външната среда (deHW < 0), така че deHW = –
diHW < 0. Текущото равновесие е частен случай на ценностнодинамичното
равновесие на икономическата система, при което е налице крайно производство на икономическа ентропия (diHW > 0), без то обаче да влияе на общия
ентропиен баланс. При текущото равновесие абсолютното значение на потоците от икономическа ентропия и икономическа ценност (в т.ч. полезността и
стойността) са положителни величини. В общия случай на ценностнодинамично равновесие тези значения могат да бъдат и нулеви. Съдържанието
на понятието за текущо ценностнодинамично икономическо равновесие се
разнообразява и обогатява, когато части от икономическата ценност не участвуват в обменната динамика, но може да се разсейват (да дисипират) вътре в
икономическата система.
ТЕКУЩО ЦЕННОСТНОДИНАМИЧНО РАВНОВЕСИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (current worth-dynamic equilibrium of the economic system) – същото като текущо ценностнодинамично икономическо равновесие.
ТЕКУЩО-БЕЗНАЛИЧЕН
ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (flowingly-unavailable production economic factor) – вж. производствени икономически фактори.
ТЕКУЩО-БЕЗНАЛИЧЕН
ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (flowingly-unavailable production economic factor) (ки) – във:
амортизационен текущо-безналичен производствен икономически
фактор (вж. производствени икономически фактори);
изведен текущо-безналичен производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
извлечен текущо-безналичен производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
оборотен текущо-безналичен производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
текущо-безналичен производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
текущо-безналичен трудов производствен икономически фактор (вж.
трудови производствени икономически фактори);
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File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------текущо-безналичен физически производствен икономически фактор
(вж. физически производствени икономически фактори).
ТЕКУЩО-БЕЗНАЛИЧЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowingly-unavailable labour production economic factor) –
вж. трудови производствени икономически фактори.
ТЕКУЩО-БЕЗНАЛИЧЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowingly-unavailable labour production economic factor)
(ки) – във:
амортизационен текущо-безналичен трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен текущо-безналичен трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен текущо-безналичен трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
оборотен текущо-безналичен трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
текущо-безналичен трудов производствен икономически фактор (вж.
трудови производствени икономически фактори).
ТЕКУЩО-БЕЗНАЛИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowingly-unavailable physical production economic
factor) – вж. физически производствени икономически фактори.
ТЕКУЩО-БЕЗНАЛИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowingly-unavailable physical production economic
factor) (ки) – във:
амортизационен текущо-безналичен физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен текущо-безналичен физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
извлечен текущо-безналичен физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
оборотен текущо-безналичен физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
текущо-безналичен физически производствен икономически фактор
(вж. физически производствени икономически фактори).
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File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕКУЩО-ИНТЕГРАЛЕН
ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (flowingly-integral production economic factor) – вж. производствени
икономически фактори.
ТЕКУЩО-ИНТЕГРАЛЕН
ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (flowingly-integral production economic factor) (ки) – във:
амортизационен текущо-интегрален производствен икономически
фактор (вж. производствени икономически фактори);
изведен текущо-интегрален производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
извлечен текущо-интегрален производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
оборотен текущо-интегрален производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
текущо-интегрален производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
текущо-интегрален трудов производствен икономически фактор (вж.
трудови производствени икономически фактори);
текущо-интегрален физически производствен икономически фактор
(вж. физически производствени икономически фактори).
ТЕКУЩО-ИНТЕГРАЛЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowingly-integral labour production economic factor) – вж.
трудови производствени икономически фактори.
ТЕКУЩО-ИНТЕГРАЛЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowingly-integral labour production economic factor) (ки) –
във:
амортизационен текущо-интегрален трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен текущо-интегрален трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
оборотен текущо-интегрален трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
текущо-интегрален трудов производствен икономически фактор (вж.
трудови производствени икономически фактори).
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File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕКУЩО-ИНТЕГРАЛЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowingly-integral physical production economic factor)
– вж. физически производствени икономически фактори.
ТЕКУЩО-ИНТЕГРАЛЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowingly-integral physical production economic factor)
(ки) – във:
амортизационен текущо-интегрален физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен текущо-интегрален физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
оборотен текущо-интегрален физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
текущо-интегрален физически производствен икономически фактор
(вж. физически производствени икономически фактори).
ТЕКУЩО-КАПИТАЛОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowingly-capital production economic factor) – вж. производствени икономически фактори.
ТЕКУЩО-КАПИТАЛОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowingly-capital production economic factor) (ки) – във:
амортизационен текущо-капиталов производствен икономически
фактор (вж. производствени икономически фактори);
изведен текущо-капиталов производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
извлечен текущо-капиталов производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
оборотен текущо-капиталов производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
текущо-капиталов производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
текущо-капиталов трудов производствен икономически фактор (вж.
трудови производствени икономически фактори);
текущо-капиталов физически производствен икономически фактор
(вж. физически производствени икономически фактори).
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File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕКУЩО-КАПИТАЛОВ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowingly-capital labour production economic factor) – вж. трудови производствени икономически фактори.
ТЕКУЩО-КАПИТАЛОВ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowingly-capital labour production economic factor) (ки) – във:
амортизационен текущо-капиталов трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен текущо-капиталов трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен текущо-капиталов трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
оборотен текущо-капиталов трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
текущо-капиталов трудов производствен икономически фактор (вж.
трудови производствени икономически фактори).
ТЕКУЩО-КАПИТАЛОВ ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowingly-capital physical production economic factor) –
вж. физически производствени икономически фактори.
ТЕКУЩО-КАПИТАЛОВ ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowingly-capital physical production economic factor)
(ки) – във:
амортизационен
текущо-капиталов
физически
производствен
икономически фактор (вж. физически производствени икономически
фактори
); текущо-капиталов физически производствен икономически
изведен
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
извлечен текущо-капиталов физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
оборотен текущо-капиталов физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
текущо-капиталов физически производствен икономически фактор
(вж. физически производствени икономически фактори);
ТЕКУЩО-НАЛИЧЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowingly-available production economic factor) – вж. производствени
икономически фактори.
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File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕКУЩО-НАЛИЧЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР
(flowingly-available production economic factor) (ки) – във:
амортизационен текущо-наличен производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
изведен текущо-наличен производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
извлечен текущо-наличен производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
оборотен текущо-наличен производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
текущо-наличен производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
текущо-наличен трудов производствен икономически фактор (вж.
трудови производствени икономически фактори);
текущо-наличен физически производствен икономически фактор (вж.
физически производствени икономически фактори).
ТЕКУЩО-НАЛИЧЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (flowingly-available labour production economic factor) – вж. трудови
производствени икономически фактори.
ТЕКУЩО-НАЛИЧЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (flowingly-available labour production economic factor) (ки) – във:
амортизационен текущо-наличен трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен текущо-наличен трудов производствен икономически фактор
(вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен текущо-наличен трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
оборотен текущо-наличен трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
текущо-наличен трудов производствен икономически фактор (вж.
трудови производствени икономически фактори).
ТЕКУЩО-НАЛИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowingly-available physical production economic factor) –
вж. физически производствени икономически фактори.
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File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕКУЩО-НАЛИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowingly-available physical production economic factor) (ки)
– във:
амортизационен текущо-наличен физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен текущо-наличен физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
извлечен текущо-наличен физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
оборотен текущо-наличен физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
текущо-наличен физически производствен икономически фактор (вж.
физически производствени икономически фактори).
ТЕКУЩО-НЕИНТЕГРАЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (flowingly-non-integral production economic factor) – вж. производствени икономически фактори.
ТЕКУЩО-НЕИНТЕГРАЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (flowingly-non-integral production economic factor) (ки) – във:
амортизационен текущо-неинтегрален производствен икономически
фактор (вж. производствени икономически фактори);
изведен текущо-неинтегрален производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
извлечен текущо-неинтегрален производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
оборотен текущо-неинтегрален производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
текущо-неинтегрален производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
текущо-неинтегрален трудов производствен икономически фактор
(вж. трудови производствени икономически фактори);
текущо-неинтегрален физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори).
ТЕКУЩО-НЕИНТЕГРАЛЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowingly-non-integral labour production economic factor) –
вж. трудови производствени икономически фактори.
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File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕКУЩО-НЕИНТЕГРАЛЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowingly-non-integral labour production economic factor)
(ки) – във:
амортизационен текущо-неинтегрален трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен текущо-неинтегрален трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен текущо-неинтегрален трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
оборотен текущо-неинтегрален трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
текущо-неинтегрален трудов производствен икономически фактор
(вж. трудови производствени икономически фактори).
ТЕКУЩО-НЕИНТЕГРАЛЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (flowingly-non-integral physical production economic
factor) – вж. физически производствени икономически фактори.
ТЕКУЩО-НЕИНТЕГРАЛЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowingly-non-integral physical production economic
factor) (ки) – във:
амортизационен текущо-неинтегрален физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен текущо-неинтегрален физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
извлечен текущо-неинтегрален физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
оборотен текущо-неинтегрален физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
текущо-неинтегрален физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори).
ТЕКУЩО-НЕКАПИТАЛОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (flowingly-non-capital production economic factor) (ки) – във:
амортизационен текущо-некапиталов производствен икономически
фактор (вж. производствени икономически фактори);
изведен текущо-некапиталов производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
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File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------оборотен текущо-некапиталов производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори).
ТЕКУЩО-НЕКАПИТАЛОВ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowingly-non-capital labour production economic factor)
(ки) – във:
амортизационен текущо-некапиталов трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен текущо-некапиталов трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен текущо-некапиталов трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
оборотен текущо-некапиталов трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори).
ТЕКУЩО-НЕКАПИТАЛОВ ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (flowingly-non-capital physical production economic
factor) (ки) – във:
амортизационен текущо-некапиталов физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен текущо-некапиталов физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
извлечен текущо-некапиталов физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
оборотен текущо-некапиталов физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори).
ТЕКУЩО-ФАКТОРЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОЗАТ* (flowinglyfactor ecorenomic disposate) – вж. текущ производствен икореномически фактор.
ТЕМП НА БАЛАНСИРАНИЯ РАСТЕЖ НА ФИРМАТА (firm balanced
growth) (ки) – във:
максимален темп на балансирания растеж на фирмата (в микр.).
ТЕМП НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (rate of the economic growth) –
темп на прираста (growth rate) dY/Y на ингредера Y на икономическия растеж (вж. икономически ингредер), изразяван обикновено в процент или в кое68
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File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------фициент, който е постигнат за определен интервал от някаква независима
променлива, по отношение на която се отчитат измененията на Y (с dY е означен прирастът на икономическия ингредер). Ако независимата променлива е
времето, е налице темп на времевия икономически растеж (rate of the
temporal economic growth), а акто тя не е времето – темп на невремевия икономически растеж (rate of the non-temporal economic growth). Темпът на нулевия икономически растеж е равен на нула, темпът на ненулевия икономически
растеж е различен от нула, темпът на отрицателния икономически растеж е
по-малък от нула и темпът на положителния икономически растеж е поголям от нула.
ТЕМП НА ИНФЛАЦИЯТА (rate of inflation) (в макр.), текущ темп на инфлацията (в макр.), индекс на инфлацията (в макр.), – изразен в процент
ежегоден (или за друга вревема единица) темп на прираста на консумативния
ценови индекс (в макр.) CPI. Определя се като съотношение между прираста на
средните цени на продуктите от потребителската кошница (в макр.) (зададена в някакъв формат – голяма, малка и т.н.) през текущата година спрямо
предходната година към абсолютното равнище на същите цени през предходната година. Ето защо темпът на инфлацията πt през текущата година t се
определя по формулата
πt =

CPI t − CPI t −1
,
CPI t −1

където CPIt е индексът на цените на потребителските стоки през текущата t-та
година, а CPIt-1 – индексът на цените на потребителските стоки през предходната (t – 1)-ва година. В непрекъснат израз темпът на инфлацията е съотношението между диференциала на индекса на цените на потребителските
стоки (по отношение на времето) и самия този индекс:
π=

dCPI
.
CPI

Темпът на инфлацията има пряко отношение номиналния и реалния лихвен
процент. Реалният лихвен процент (в макр.) е разликата между номиналния
лихвен процент (в макр.) и темпа на инфлацията. Ето защо при наличие на инфлация реалният лихвен процент е под равнището на номиналния, с което се
отчита намаляването на покупателната способност на парите, вложени в определени лихвоносни активи. Към темпа на инфлацията обикновено се прирав69
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File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------нява инфлационната премия (в макр.), която представлява елемент на номиналния лихвен процент. Заемодателите са съгласни да отпуснат заем, ако получаваният дотогава (при отсъствие на инфлация) номинален лихвен процент,
покриващ се с реалния, бъде завишен с очаквания темп на инфлацията, т.е. с
инфлационната премия, чрез което те се предпазват от щетите на инфлацията.
Форма на инфлационната премия е инфлационната индексация (в макр.). Тя е
едно от средствата за отстраняване на преразпределителните отрицателни последствия от инфлацията. Свежда се до привеждане на равнището на паричните
задължения между икономическите агенти към промените в равнището на цените, предизвикани от инфлацията.
ТЕМП НА ИНФЛАЦИЯТА (rate of inflation) (ки) – във:
крива “абсолютно равнище на цените – темп на инфлацията” (в межд.);
крива “номинален валутен курс – очакван темп на инфлацията” (в
межд.);
крива “номинален валутен курс – темп на инфлацията” (в межд.);
степен на близост на темповете на инфлацията (в межд.);
текущ темп на инфлацията (в макр.) (същото като темп на инфлацията
(в макр.));
темп на инфлацията (в макр.).
ТЕМП НА ПРИРАСТА НА ПРОДУКТОВИЯ ОБЩ ПРИХОД (product total
revenue growth) (ки) – във:
крива на темпа на прираста на продуктовия общ приход (в микр.).
ТЕМП НА ПРОДУКТОВО-ПОЛЕЗНОСТИЯ ПРОГРЕС (productly utility
progress factor) – вж. екзогенен полезностени прогрес.
ТЕМП НА ПРОДУКТОВО-СТОЙНОСТИЯ ПРОГРЕС (productly value
progress factor) – вж. екзогенен стойностени прогрес.
ТЕМП НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС (technical progress factor) – вж. екзогенен технически прогрес.
ТЕМПОРАЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (temporality of
the economic system), икономическа темпоралност, (*) – един от изходните
признаци на икономическата система (на системата от икономически отношения в нейната цялост като система на общественото производство). Комплексно отразява и изразява в тяхната взаимообусловеност четири свойства (ха70
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рактеристики) на икономическата система: дискретна статика, непрекъсната
статика, дискретна динамика и непрекъсната динамика. Системата на икономическите отношения функционира и се осъществява във времето, при което
нейните параметри постоянно се променят. Тоест като кибернетична икономическа система тя се отличава с динамичност на своите характеристики (респ.
на своите компоненти и подсистеми). Специфично за всяка динамика е единството и противоположността между прекъснатостта е непрекъснатостта на измененията. Процесите в обществото производство обективно са едновременно
прекъснати (дискретни) и непрекъснати (недискретни). Изследването на всяко
едно от тези свойства има самостоятелно значение за разкриването на тенденциите и закономерностите на икономическото развитие.
Взаимозависимости между статичната и динамичната структура на
икономическата система. Разпредметяване и опредметяване на икономическите структури
Наред с посоченото по-горе, съществува и обективна взаимозависимост
между структурата на икономическата система, фиксирана към даден момент във времето (или за определен кратък интервал от времето), и нейното
изменение в течение на времето (през определен период от времето), т.е. между статиката и динамиката на икономическата система. Статичното разпределение на компонентите (икономическите елементи и икономическите връзки)
на икономическата система се отразява върху динамиката на техните промени,
включително и върху поведението на икономическата система в нейната цялост. Нещо повече, важен фактор за формирането на траекторията на поведението (във фазовото пространство на икономическата система) е състоянието на икономическата система в изходния момент на развитието. Статичната структура (статиката) на системата на икономическите отношения се разпредметява в динамичното разпределение (в динамиката); тя (статиката) към
началния момент предопределя до голяма степен развитието на системата след
този момент (вариационното разпределение се превръща в динамично разпределение, статичната структура се трансформира в динамична структура на
икономическата система). И обратно, динамичната структура (динамиката) на
системата на икономическите отношения се опредметява в снет вид в статичното разпределение (в статиката); тя (динамиката) през определен период от
време предопределя до голяма степен статиката към един краен момент във
времето (динамичното разпределение се превръща във вариационно разпределение, динамичната структура се трансформира в статична структура на ико71
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическата система). Взаимодействието между статиката и динамиката, между статичното разпределение на компонентите (елементите и връзките) и подсистемите на икономическата система и тяхното динамично разпределение е
едно от важните направления на нейното (на системата) научно изследване.
Едновременното разглеждане на посочените свойства се включва в признака
(свойството) темпоралност на икономическата система или още “времевост”
на системата на икономическите отношения.
Значения на темпоралността на икономическата система
Изходният признак темпоралност на икономическата система има четири
собствени значения: дискретна статика, непрекъсната статика, дискретна динамика и непрекъсната динамика. С дискретната икономическа статика (с
прекъснатата статика) е свързано използването на величини, отнасящи се за
определен интервал от времето (обикновено за някаква единица на времето,
удобна за отчитане и боравене с нея), т.е. с използването на интервалните
икономически величини. Такива са например годишната средна производителност на труда, годишната пределна производителност на труда, годишният
обем на производството, месечната работна заплата и т.н. От своя страна интервалните величини се подразделят на интервални обемни икономически величини (или още – интервални общи величини) (например годишният обем на
производството) и интервални средни икономически величини (например годишната средна производителност на труда). С непрекъснатата икономическа
статика е свързано определянето на икономическите величини към даден
момент от времето, т.е. използването на моментните икономически величини.
Такива са например моментната средна производителност на труда, моментната пределна производителност на труда, моментният обем на производството,
моментната работна заплата и т.н. От своя страна моментните величини се
подразделят на моментни обемни икономически величини (или още – моментни общи величини) (например моментният обем на производството), моментни средни икономически величини (например моментната средна
производителност на труда) и моментни пределни икономически величини
(например годишната моментната пределна производителност на труда). Чрез
различните форми на икономическата динамика (включително и чрез
динамично обобщените към тях обемни, средни и пределни величини) се
изследват измененията, породени от функционирането на икономическата
система (респ. от функционирането на нейните подсистеми) във времето, като
съответните величини са представени като функции на времето. Към тях спада
72
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------представени като функции на времето. Към тях спада например проблематиката на икономическия растеж, цикличността на икономиката и т.н.
При дискретната икономическа динамика (при прекъснатата динамика)
се използват дискретни функции на времето, при които времето приема дискретни (прекъснати), обикновено целочислени значения, а при непрекъснатата
икономическа динамика се използват непрекъснати функции на времето, при
които времето приема недискретни (непрекъснати) значения. Дискретните
функции на времето се подразделят на дискретни времеви функции на обемни
икономически величини (или още – дискретни времеви функции на общи величини), дискретни времеви функции на средни икономически величини и
дискретни времеви функции на пределни икономически величини. От своя
страна непрекъснатите функции на времето се подразделят на непрекъснати
времеви функции на обемни икономически величини (или още – непрекъснати
времеви функции на общи величини), непрекъснати времеви функции на
средни икономически величини и недискретни времеви функции на пределни
икономически величини. {Необходимо е читателят да прави разлика между
изразите: темпоралност на иконмическата система (economic system
temporaliticality) (“времевост”), което означава, че икономическата система
има свойството да разполага (да разгръща, да разпределя) във времето състоянието и поведението на своите компоненти (елементи и връзки), подсистеми и
зависимости, както и собственото си състояние и поведение, във времето – положение, което се има предвид по-горе в изложението; временна икономическа система (temporal economic system), което означава, че икономическата
система функционира временно, т.е. че не е вечна и че ще дойде момент, когато ще изчезне или ще се превърне в нещо друго; временност икономическа
система (economic system temporality), с което се означава свойството на икономическата система да е временна; временно (temporally) което означава, че
икономическата система (или нейни подсистеми и зависимости) може временно (по времеви начин) да бъде подложена (или да бъдат подложени) на въздействието на определени фактори.}
ТЕНДЕНТАНТ (tendentant) (кд) – във:
икономически тендентант;
икореномически тендентант;
икотехномически тендентант.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕНДЕНТАТ (tendentate) (кд) – във:
икономически тендентат;
икореномически тендентат;
икотехномически тендентат.
ТЕНДЕНТИТ (tendentite) (кд) – във:
икономическа тендентит;
икореномическа тендентит;
икотехномическа тендентит.
ТЕНДЕНЦИЯ (trend) (кд) – във:
икономическа тенденция;
икореномическа тенденция;
икотехномическа тенденция.
ТЕНДЕНЦИЯ (tendence /trend/) (кд) – във:
икономическа тенденция (вж. икономическа концепция и модел на цикъла на икономическото управление);
обективизирана икономическа тенденция;
обективирана икономическа тенденция;
субективирана икономическа тенденция.
ТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (tensive economic growth) (*) –
обобщаващо понятие (вж. икономическо понятие) за идентифициране на вида
на икономическия растеж посредством отчитане на участието на определен
фактор на икономическия растеж във формирането на част от или изцяло на
темпа на икономическия растеж y, като се прави сравнение с участието на
друг фактор във формирането на темпа на растежа. Идентифицирането и
сравнението на растежа става чрез измерване (в проценти) и сравнение на относителните тегла (наречени тензивности на икономическия растеж) на
участието на различните фактори във формирането на темпа на растежа (вж.
бинарна типология икономическия растеж). Частен случай на тензивния икономчески растеж е нормално-тензивният икономчески растеж, при който даденият фактор участвува във формирането изцяло на темпа на растежа (при
нулево участие на останалите фактори). Разновидности на тензивния растеж са
например: нормално-фитензивният икономически растеж, нормалнокотензивният икономически растеж, нормално-квантитензивният икономически растеж, нормално-квалитензивният икономически растеж, нормално74
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------екстензивният икономически растеж, нормално-ектрастензивният икономически растеж и т.н. (както и техните разновидности); преобладаващофитензивният икономически растеж, преобладаващо-котензивният икономически растеж, преобладаващо-квантитензивният икономически растеж,
преобладаващо-квалитензивният икономически растеж, преобладаващоекстензивният икономически растеж, преобладаващо-ектрастензивният
икономически растеж и т.н. (както и техните разновидности); предимнофитензивният икономически растеж, предимно-котензивният икономически
растеж, предимно-квантитензивният икономически растеж, предимноквалитензивният икономически растеж, предимно-екстензивният икономически растеж, предимно-ектрастензивният икономически растеж и т.н.
(както и техните разновидности); и т.н. Тези разновидности се извеждат с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста. Вж. тензивностен икономически растеж и тензотичен
икономически растеж.
ТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (tensity of the economic
growth) (*) – относително изразено участие G на даден фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което в относителни
единици (в коефицинет или в процент) се измерва ролята на този фактор при
осъществяването на растежа; съотношение g/y между тензитетът на икономическия растеж g и темпа на растежа; същото като степен на тензивност
на икономическия растеж* (tensity degree of the economic growth). Сумата
K

K

gk
=1
k =1 y

∑ Gk = ∑
k =1

от тензивностите Gk (k = 1, 2, …, K) на растежа, конституирани по даден признак, е равна на единица (с Gk е означена тензивността, произтичаща от k-тият
вид фактор, т.е. е относително изразеното участие на този фактор в темпа на
растежа, а с K – броят на видовете фактори, конституирани по този признак). В
разглеждания контекст единицата представлява общата тензивност на икономическия растеж.
Типологията на тензивностите на икономическия растеж се изгражда според типологията на факторите на икономическия растеж и типологията на
икономическия растеж. Тук са посочени някои от позициите на типологията
на икономическите тензивности. Според динамичността на параметрите на
75
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж се разграничават постоянна тензивност на икономическия растеж* (constant tensity of the economic growth) – когато последният има постоянни параметри и е стационарен икономически растеж, и
променлива тензивност на икономическия растеж* (variable tensity of the
economic growth) – когато последният има променливи параметри и е нестационарен икономичеси растеж. В случай че по силата на някакъв признак
темпът на икономическия растеж се раздели (се разбие) на две части в относително изражение (на две тензивности на икономическия растеж), тогава
според вариантите на съотношението между тези две части (изразяващи ролите на съотвестващите им типове от фактори на икономическия растеж за неговото формиране) се конституира бинарна типология на тензивността на
икономическия растеж* (binary typology of the tensity of economic growth). Тя
е една от значимите разновидности на неговата типология изобщо. В зависимост от типа на признака, по силата на който темпът на икономическия растеж
си разделя бинарно, се различават аналитична, хомеостазисна, креативна, релейна и битернална бинарна типология на тензивността на икономическия растеж.
Аналитична бинарна типология на тензивността на икономическия
растеж
Според заданието на икономическия анализ се разграничават фиксирана
(зададена) и кофиксирана тензивност. Това е аналитична бинарна типология
на тензивността на икономическия растеж* (analytical binary typology of the
tensity of economic growth). Според нея фиксираната тензивност на икономическия растеж (или още фитензивността на икономическия растеж) FI е
тензивността, формирана от действието на някакъв фиксиран (зададен, посочен, определен) фактор на икономическия растеж. Кофиксираната тензивност на икономическия растеж (или още котензивността на икономическия
растеж) CO е тензивността, формирана от действието на останалия (извън
фиксирания) фактор на икономическия растеж. Тя е допълващата (над фиксираната) до единица тензивност. Затова формулата
K

∑ Gk

=1

k =1

тук е представена като равенство между единица (представяща в относителна
форма темпа растежа y), от една страна, и сумата FI + CO = 1 от фитензивността и котензивността на растежа, от друга. Фитензитензивността и котензитен76
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зивността са разновидности на по-общото понятие за битензитензивност на
икономическия растеж (съкратено от бинарностна тензивност).
Котензивността на растежа има двояко проявление. Когато е положителна
величина и следователно съдейства за увеличаване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е инкотензивност на икономическия растеж
CO + ≡ CO > 0.

Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на
икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е декотензивност на
икономическия растеж
CO − ≡ CO < 0.

Фитензивността на растежа също има двояко проявление. Когато е положителна величина и следователно съдейства за увеличаване на икономическия
ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е инфитензивност на икономическия
растеж
FI + ≡ FI > 0.

Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на
икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е дефитензивност на
икономическия растеж
FI − ≡ FI < 0.

Инфитензивнотта и инкотензивността са разновидности на по-общото понятие
за инбитензивност на икономическия растеж (съкратено от инбинарностна
тензивност). От своя страна дефитензивността и декотензивността са разновидности на по-общото понятие за дебитензивност на икономическия растеж
(съкратено от дебинарностна тензивност).
Нулевата фитензивност (FI = 0) се определя като безналична фитензивност на икономическия растеж, а нулевата котензивност (CO = 0) – като безналична котензивност на икономическия растеж. Те са разновидности на пообщото понятие за безналична битензивност на икономическия растеж. Инфитензивността и дефитензивността са разновидности на по-общото понятие
за налична фитензивност на икономическия растеж, инкотензивността и декотензивността са разновидности на по-общото понятие за налична котензивност на икономическия растеж, и инбитензивността и дебитензивността са
77
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разновидности на по-общото понятие за налична битензивност на икономическия растеж.
Някои от разновидностите на аналитичната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж са представени в табл. 1 (за фитензивността),
табл. 2 (за котензивността) и табл. 3 (за битензивността). Всички позиции,
включени в табл. 1-16, са препратки към основни термини в енциклопедията.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Аналитичена бинарна типология на фитензивността на икономическия растеж
FI > 1

FI = 1

1 > FI > 0,5

FI = 0,5

0,5 > FI > 0

FI = 0

FI < 0

Дефитензивност

Адифитензивност

Деафитензивност
(субинфитензивност)
Инфитензивност

Безналична
Дефитенфитензивност
зивност
Субутвърдена фитензивност
Миноритарна
фитензивност

Утвърдена фитензивност

Деафитензивност

Субпреобладаваща фитензивност
Непреобладаваща
фитензивност
Преобладаваща фитензивност

Хипергенна
фитензивност
Хипердостатъчна
фитензивност

Минорит.
фитензивност

Безналична
Дефитенфитензивност
зивност

Субцялостна фитензивност

Цялостна
фитензивност
Суперцялостна
фитензивност

Балансирана
фитензивност

Деафитензивност

Частична фитензивност

Достатъчноцялостна
фитензивност

Частично-утвърдена
фитензивност
Предимствена
фитензивност

Балансирана
фитензивност

Деафитензивност

Миноритарна
фитензивност

Безналична Дефитенфитензивност
зивност

Субхипергенна фитензивност
Нормална
фитензивност

Хипогенна фитензивност

Достатъчна фитензивност
Достатъчнопреобладаваща
фитензивност

Субдостатъчна фитензивност

Непреобладаваща адифитензивност
Недостатъчна
адифитензивност

Утвърдена инфитензивност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Аналитичена бинарна типология на котензивността на икономическия растеж
CO > 1

CO = 1

CO = 0,5

1 > CO > 0,5

0,5 > CO > 0

CO = 0

CO < 0

Декотензивност

Адикотензивност

Деакотензивност
(субинкотензивност)
Инкотензивност

Безналична
котензивност

Декотензивност

Субутвърдена котензивност
Миноритарна
котензивност

Утвърдена котензивност

Деакотензивност

Субпреобладаваща котензивност
Непреобладаваща
котензивност
Преобладаваща котензивност

Хипергенна
котензивност
Хипердостатъчна
котензивност

Минорит.
котензивност

Безналична
котензивност

Декотензивност

Субцялостна котензивност

Цялостна
котензивност
Суперцялостна
котензивност

Балансирана
котензивност

Деакотензивност

Частична котензивност

Достатъчноцялостна
котензивност

Частично-утвърдена
котензивност
Предимствена
котензивност

Балансирана
котензивност

Деакотензивност

Миноритарна
котензивност

Безналична
котензивност

Декотензивност

Субхипергенна котензивност
Нормална
котензивност

Хипогенна котензивност

Достатъчна котензивност
Достатъчнопреобладаваща
котензивност

Субдостатъчна котензивност

Непреобладаваща адикотензивност
Недостатъчна
адикотензивност

Утвърдена инкотензивност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Аналитичена бинарна типология на битензивността на икономическия растеж
BI > 1

BI = 1

1 > BI > 0,5

BI = 0,5

0,5 > BI > 0

BI = 0

BI < 0

Дебитензивност

Адибитензивност

Деабитензивност
(субинбитензивност)
Инбитензивност

Безналична
Дебитенбитензивност
зивност
Субутвърдена битензивност
Миноритарна
битензивност

Утвърдена битензивност

Деабитензивност

Субпреобладаваща битензивност
Непреобладаваща
битензивност
Преобладаваща битензивност

Хипергенна
битензивност
Хипердостатъчна
битензивност

Минорит.
битензивност

Безналична
Дебитенбитензивност
зивност

Субцялостна битензивност

Цялостна
битензивност
Суперцялостна
битензивност

Балансирана
битензивност

Деабитензивност

Частична битензивност

Достатъчноцялостна
битензивност

Частично-утвърдена
битензивност
Предимствена
битензивност

Балансирана
битензивност

Деабитензивност

Миноритарна
битензивност

Безналична Дебитенбитензивност
зивност

Субхипергенна битензивност
Нормална
битензивност

Хипогенна битензивност

Достатъчна битензивност
Достатъчнопреобладаваща
битензивност

Субдостатъчна битензивност

Непреобладаваща адибитензивност
Недостатъчна
адибитензивност

Утвърдена инбитензивност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хомеостазисна бинарна типология на тензивността на икономическия растеж
Според отношението на факторите на растежа към икономическата мяра
се разграничават количествена и качествена тензивност. Това е хомеостазисна
бинарна типология на тензивността на икономическия растеж* (homeostasys binary typology of the tensity of economic growth). Количествената тензивност на икономическия растеж (квантитензивността на икономическия
растеж) Q е тензивността, формирана от количественото действие на факторите на растежа (от въздействието на тяхното количество) (вж. икономическо
количество). Тя е форма на проявление на фитензивността на растежа. Качествената тензивност на икономическия растеж (квалитензивността на икономическия растеж) R е тензивността, формирана от качественото действие
на факторите на растежа (от въздействието на тяхното качеството) (вж. икономическо качество). Тя е форма на проявление на котенезивността на растежа.
Затова формулата
K

∑ Gk

=1

k =1

тук е представена от сумата Q + R = 1. От своя страна, количественото въздействие на факторите може да се проявява като резултат от техния обем – тогава е налице обемна тензивност на икономическия растеж* (volumetric tensity of economic growth) E, или като резултат от техния мащаб – тогава е налице мащабна тензивност на икономическия растеж* (scale tensity of economic
growth) S. Следователно Q + R = E + S + R = 1. Квантитензивността и квалитензивността са разновидности на по-общото понятие за хомеотензивност на
икономическия растеж O (съкратено от хомеостазисна тензивност) (последният е форма на битензивността на икономическия растеж).
Квалитензивността на растежа има двояко проявление. Когато е положителна величина и следователно съдейства за увеличаване на икономическия
ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е инквалитензивност на икономическия растеж
R+ ≡ R > 0
(и е форма на проявление на инкотензивността). Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на икономическия ингредер (респ.
на темпа на растежа), тя е деквалитензивност на икономическия растеж
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------R− ≡ R < 0
(и е форма на проявление на декотензивността). Квантиензивността на растежа
също има двояко проявление. Когато е положителна величина и следователно
съдейства за увеличаване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е инквантитензивност на икономическия растеж
Q+ ≡ Q > 0

(и е форма на проявление на инфитензивността). Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на икономическия ингредер
(респ. на темпа на растежа), тя е деквантитензивност на икономическия растеж
Q− ≡ Q < 0

(и е форма на проявление на дефитензивността). Инквантитензивността и инквалитензивността са разновидности на по-общото понятие за инхомеотензивност на икономическия растеж (съкратено от инхомеостазисна тензивност). От своя страна деквантитензивността и деквалитензивността са разновидности на по-общото понятие за дехомеотензивността на икономическия
растеж (съкратено от дехомеостазисна тензивност).
Нулевата квантитензивност (Q = 0) се определя като безналична квантитензивност на икономическия растеж, а нулевата квалитензивност (R = 0) –
като безналична квалитензивност на икономическия растеж. Те са разновидности на по-общото понятие за безналична хомеотензивност на икономическия растеж. Инквантитензивността и деквантитензивноста са разновидности на по-общото понятие за налична квантитензивност на икономическия растеж, инквалитензивността и деквалитензивността са разновидности на
по-общото понятие за налична квалитензивност на икономическия растеж, и
инхомеотензивността и дехомеотензивността са разновидности на по-общото
понятие за налична хомеотензивност на икономическия растеж.
Някои от разновидностите на хомеостазисната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж са представени в табл. 4 (за квантитензивността), табл. 5 (за квалитензивността) и табл. 6 (за хомеотензивността).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Хомеостазисна бинарна типология на квантитензивността на икономическия растеж
Q>1

Q=1

1 > Q > 0,5

Q = 0,5

0,5 > Q > 0

Q=0

Q<0
Деквантитензивност

Адиквантитензивност

Деаквантитензивност
(субинквантитензивност)
Инквантитензивност

Безналична
квантитензивност

Деквантитензивност

Субутвърдена квантитензивност
Миноритарна
квантитензивност

Утвърдена квантитензивност

Деаквантитензивност

Субпреобладаваща квантитензивност
Непреобладаваща
квантитензивност
Балансирана
квантитензивност

Преобладаваща квантитензивност

Цялостна
квантитензивност

Суперцялостна
квантитензивност

Хипергенна
квантитензивност
Хипердостатъчна
квантитензивност

Достатъчноцялостна
квантитензивност

Миноритарна
квантитензивност

Деаквантитензивност
Безналична
квантитензивност

Деквантитензивност

Субцялостна квантитензивност
Частична квантитензивност
Частично-утвърдена
квантитензивност
Предимствена
квантитензивност

Балансирна
квантитензивност

Миноритарна
квантитензивност

Деаквантитензивност

Безналична
квантитензивност

Деквантитензивност

Субхипергенна квантитензивност
Нормална
квантитензивност

Хипогенна квантитензивност

Достатъчна квантитензивност
Достатъчнопреобладаваща
квантитензивност

Субдостатъчна квантитензивност

Непреобладаваща адиквантитензивност
Недостатъчна
адиквантитензивност

Утвърдена инквантитензивност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Хомеостазисна бинарна типология на квалитензивността на икономическия растеж
R>1

R=1

1 > R > 0,5

R = 0,5

0,5 > R > 0

R=0

R<0
Деквалитензивност

Адиквалитензивност

Деаквалитензивност
(субинквалитензивност)
Инквалитензивност

Безналична
квалитензивност

Деквалитензивност

Субутвърдена квалитензивност
Миноритарна
квалитензивност

Утвърдена квалитензивност

Деаквалитензивност

Субпреобладаваща квалитензивност
Непреобладаваща
квалитензивност
Преобладаваща квалитензивност

Суперцялостна
квалитензивност

Хипергенна
квалитензивност
Хипердостатъчна
квалитензивност

Минорит.
квалитензивност

Безналична
квалитензивност

Деквалитензивност

Субцялостна квалитензивност

Цялостна
квалитензивност
Достатъчноцялостна
квалитензивност

Балансирана
квалитензивност

Деаквалитензивност

Частична квалитензивност
Частично-утвърдена
квалитензивност
Предимствена
квалитензивност

Балансирана
квалитензивност

Миноритарна
квалитензивност

Деаквалитензивност

Безналична
квалитензивност

Деквалитензивност

Субхипергенна квалитензивност
Нормална
квалитензивност

Хипогенна квалитензивност

Достатъчна квалитензивност
Достатъчнопреобладавща
квалитензивност

Субдостатъчна квалитензивност

Непреобладаваща адиквалитензивност
Недостатъчна
адиквалитензивност

Утвърдена инквалитензивност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Хомеостазисна бинарна типология на хомеотензивността на икономическия растеж
O>1

O=1

1 > O > 0,5

O = 0,5

0,5 > O > 0

O=0

O<0
Дехомеотензивност

Адихомеотензивност

Деахомеотензивност
(субинхомеотензивност)
Инхомеотензивност

Безналична
хомеотензивност

Дехомеотензивност

Субутвърдена хомеотензивност
Миноритарна
хомеотензивност

Утвърдена хомеотензивност

Деахомеотензивност

Субпреобладаваща хомеотензивност
Непреобладаваща
Хомеотензивност
Преобладаваща хомеотензивност

Суперцялостна
хомеотензивност

Хипергенна
хомеотензивност
Хипердостатъчна
хомеотензивност

Минорит.
хомеотензивност

Безналична
хомеотензивност

Дехомеотензивност

Субцялостна хомеотензивност

Цялостна
хомеотензивност
Достатъчноцялостна
хомеотензивност

Балансирана хомеотензивност

Деахомеотензивност

Частична хомеотензивност
Частично-утвърдена
хомеотензивност
Предимствена
хомеотензивност

Балансирана
хомеотензивност

Миноритарна
хомеотензивност

Деахомеотензивност

Безналична
хомеотензивност

Дехомеотензивност

Субхипергенна хомеотензивност
Нормална
хомеотензивност

Хипогенна хомеотензивност

Достатъчна хомеотензивност
Достатъчнопреобладаваща
хомеотензивност

Субдостатъчна хомеотензивност
Непреобладаваща адихомеотензивност
Недостатъчна
адихомеотензивност

Утвърдена инхомеотензивност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Креативна бинарна типология на тензивността на икономическия
растеж
Според креативността на факторите на икономическия растеж (т.е. според основната класификация на икономическия растеж) се разграничават екстензивност, инекстензивност, деекстензивност, екстратензивност, интензивност (съкратено от инекстратензивност) и детензивност (съкратено от деекстратензивност, същото като дезинтензивност) на икономическия растеж. Това е
креативна бинарна типология на тензивността на икономическия растеж* (creative binary typology of the tensity of economic growth). Съотношенията
между тези шест разновидности на тензивността на икономическия растеж и
разновидностите, свързани с икономическата мяра (според хомеостазисната
типология), са показани във фиг. 1 (където ИР е “икономически растеж”).
Тензивност на ИР g

Количествена
тензивност на ИР
(квантитензитет) Q

Обемна тензивност на ИР E

Качествена
тензивност на ИР
(квалитензитет) R

Мащабна тензивност на ИР S

Екстензивност на
ИР E

Инекстензивност на
ИР E+

Качествена тензивност на ИР R

Екстратензивност
на ИР H

Деекстензивност на
ИР E–

Интензивност на ИР
H+

Детензивност на ИР
H–

Тензивност на ИР G
Фиг. 1. Разновидности на тензивността на икономическия растеж според отношението към икономическата мяра и според креативността на факторите
на растежа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Екстензивността на икономическия растеж e е тензивността, която е
формирана от действието на екстензивните фактори на икономическия растеж и се покрива с обемната тензивност на икономическия растеж* (volumetric tensity of economic growth) E, която има обемна природа (дължи се на
промяна в обема на факторите на икономическия растеж) (вж. количествен
фактор на икономическия растеж). Затова по определение тя е квантиекстензивност на икономическия растеж* (quantiextensity of economic growth)
E. Екстратензивността на икономическия растеж h е тензивността, която е
формирана от действието на екстратензивните фактори на икономическия
растеж (дължи се на факторни въздействия, извън екстезивните въздействия
на промяната в обема на факторите на икономическия растеж). Затова формулата
K

∑ Gk

=1

k =1

тук е представена от сумата E + H = 1. От своя страна, екстратензивността на
растежа съдържа две съставки. Първата съставка се дължи на мащаба на
факторите на растежа и затова е мащабна екстратензивност на икономическия растеж* (scale extratensity of economic growth) S [същото като мащабна
тензивност на икономическия растеж* (scale tensity of economic growth) S].
Тъй като има количествена природа, тази първа съставка е количествена екстратензивност на икономическия растеж* (quantitative extratensity of
economic growth) или още квантиекстратензивност на икономическия растеж* (quantiextratensity of economic growth) S. Втората съставка се дължи на
качеството на факторите на растежа и затова е качествена екстратензивност
на икономическия растеж* (qualitative extratensity of economic growth) R или
още квалиекстратензивност на икономическия растеж* (qualiextratensity of
economic growth) (същото като квалитензивност на икономическия растеж)
(вж. качествен фактор на икономическия растеж). Затова H = S + R. Следователно E + H = E + S + R = 1. Есктензивността и екстратензивността са разновидности на по-общото понятие за креатитензивност на икономическия растеж D (съкратено от креативностна тензивност) (последната е форма на
битензивността на икономическия растеж).
Екстратензивността на растежа има двояко проявление. Когато е положителна величина и следователно съдейства за увеличаване на икономическия
ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е инекстратензивност на икономи88
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия растеж или накратко (съкратено) интензивност на икономическия
растеж
H + ≡ H > 0.

Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на
икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е деекстратензивност на икономическия растеж или накратко (съкратено) детензивност на
икономическия растеж (същото като дезинтензивност на икономическия
растеж)
H − ≡ H < 0.

В този контекст може да има: (1) мащабна интензивност на икономическия
растеж* (scale intensity of economic growth) [съкратено от мащабна инекстратензивност на икономическия растеж* (scale inextratensity of economic
growth)]
S + ≡ S > 0,

която е количествена интензивност на икономическия растеж* (quantitative
intensity of economic growth) [съкратено от количествена инекстратензивност на икономическия растеж* (quantitative inextratensity of economic
growth)], и (2) качествена интензивност на икономическия растеж* (qualitative intensity of economic growth) [съкратено от качествена инекстратензивност на икономическия растеж* (qualitative inextratensity of economic
growth)]
R + ≡ R > 0;

и (3) мащабна детензивност на икономическия растеж* (scale detensity of
economic growth) [съкратено от мащабна деекстратензивност на икономическия растеж* (scale deextratensity of economic growth)]
S − ≡ S > 0,

която е количествена детензивност на икономическия растеж* (quantitative
detensity of economic growth) [съкратено от количествена деекстратензивност на икономическия растеж* (quantitative deextratensity of economic
growth)], и (4) качествена детензивност на икономическия растеж* (qualitative detensity of economic growth) [съкратено от качествена деекстратензив89
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност на икономическия растеж* (qualitative deextratensity of economic
growth)]
R − ≡ R > 0.

Интензивността и детензивността на растежа са резултат от различни съчетания на посочените последни четири разновидности на неговата тензивност. Екстензивността на растежа има двояко проявление. Когато е положителна величина и следователно съдейства за увеличаване на икономическия
ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е инекстензивност на икономическия
растеж
E + ≡ E > 0.

Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на
икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е деекстензивност на
икономическия растеж
E − ≡ E < 0.

Инекстензивността и инекстратензивността (интензивността) са разновидности на по-общото понятие за инкреатитензивност на икономическия растеж
(съкратено от инкреативностна тензивност). От своя страна деекстензивността и деекстратензивността (детензивността) са разновидности на пообщото понятие за декреатитензивност на икономическия растеж (съкратено от декреативностетна тензивност).
При едновременното прилагане на хомеостазисната и креативната бинарна типология на икономическата тензивност се пораждат различни негови разновидности. (1) По определение екстензивността на икономическия растеж е
количествена екстензивност на икономическия растеж* (quantitative extensity of economic growth), т.е. квантиекстензивност на икономическия растеж* (quantiextensity of economic growth) E [в т.ч. квантиинекстензивност на
икономическия растеж* (quantiinextensity of economic growth) E+ и квантидеекстензивност на икономическия растеж* (quantiinextensity of economic
growth) E–]. Наред с това обаче тя е породена само от обема на идентифицираните фактори и затова е и обемна екстензивност на икономическия растеж*
(volumetric extensity of economic growth) E. (2) Eкстратензивността на икономическия растеж може да бъде както количествена, така и качествена. Количествената екстратензвност на икономическия растеж, т.е. квантиекстратензивността на икономическия растеж S (в т.ч. квантиинтензивността на иконо90
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическия растеж S+ и квантидетензивността на икономическия растеж S–) е
мащабната екстратензивност на икономическия растеж S. Качествената екстратензивност на икономическия растеж, т.е. квалиекстратензивността на икономическия растеж R (в т.ч. квалиинтензивността на икономическия растеж R+
и квантидетензивността на икономическия растеж R–) е самата качествена тензивност на икономическия растеж R (квалитензивност на икономическия растеж).
Нулевата екстензивност (E = 0) се определя като безналична екстензивност на икономическия растеж, а нулевата екстратензивност (H = 0) – като
безналична екстратензивност на икономическия растеж. Те са разновидности на по-общото понятие за безналична креатензивност на икономическия
растеж. Инекстензивността и деекстензивноста са разновидности на пообщото понятие за налична екстензивност на икономическия растеж, интензивността и детензивността са разновидности на по-общото понятие за налична екстратензивност на икономическия растеж, и инкреатензивността и декреатензивността са разновидности на по-общото понятие за налична креатензивност на икономическия растеж.
Някои от разновидностите на креативната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж са представени в табл. 7 (за екстензивността),
табл. 8 (за екстратензивността) и табл. 9 (за креатензивността).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Креативна бинарна типология на екстензивността на икономическия растеж
E=1

1 > E > 0,5

E = 0,5

0,5 > E > 0

E=0

E<0
Деекстензивност

Адиекстензивност

Деаекстензивност
(субинекстензивност)
Инекстензивност

Безналична
екстензивност

Деекстензивност

Субутвърдена екстензивност
Миноритарна
екстензивност

Утвърдена екстензивност

Деаекстензивност

Субпреобладаваща екстензивност
Непреобладаваща
екстензивност
Балансирана
екстензивност

Преобладаваща екстензивност

Хипергенна
екстензивност
Хипердостатъчна
екстензивност

Безналична
екстензивност

Деекстензивност

Субцялостна екстензивност

Цялостна
екстензивност

Суперцялостна
екстензивност

Миноритарна
екстензивност

Деаекстензивност

Частична екстензивност

Достатъчноцялостна
екстензивност

Частично-утвърдена
екстензивност
Предимствена екстензивност

Балансирна
екстензивност

Деаекстензивност

Миноритарна
екстензивност

Безналична
екстензивност

Деекстензивност

Субхипергенна екстензивност
Нормална
екстензивност

Хипогенна екстензивност

Достатъчна екстензивност
Достатъчнопреобладаваща
екстензивност

Субдостатъчна екстензивност
Непреобладаваща адиекстензивност
Недостатъчна
адиекстензивност

Утвърдена инекстензивност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 8. Креативна бинарна типология на екстратензивността на икономическия растеж
H>1

H=1

1 > H > 0,5

H = 0,5

0,5 > H > 0

H=0

H<0
Деекстратензивност

Адиекстратензивност

Деаекстратензивност
(субинекстратензивност)
Интензивност

Безналична
екстратензивност

Детензивност

Субутвърдена екстратензивност
Миноритарна
екстратензивност

Утвърдена екстратензивност

Деаекстратензивност

Субпреобладаваща екстратензивност
Непреобладаваща
екстратензивност
Преобладаваща екстратензивност

Цялостна
екстратензивност

Суперцялостна
екстратензивност

Хипергенна
екстратензивност
Хипердостатъчна
екстратензивност

Достатъчноцялостна
екстратензивност

Балансирана
екстратензивност

Минорит.
екстратензивност

Деаекстратензивност
Безналична
екстратензивност

Детензивност

Субцялостна екстратензивност
Частична екстратензивност
Частично-утвърдена
екстратензивност
Предимствена
екстратензивност

Балансирана
екстратензивност

Миноритарна
екстратензивност

Деаекстратензивност

Безналична
екстратензивност

Детензивност

Субхипергенна екстратензивност
Нормална
екстратензивност

Хипогенна екстратензивност

Достатъчна екстратензивност
Достатъчнопреобладаваща
екстратензивност

Субдостатъчна екстратензивност

Непреобладаваща адиекстратензивност
Недостатъчна
адиекстратензивност

Утвърдена интензивност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 9. Креативна бинарна типология на креатензивността на икономическия растеж
D>1

D=1

1 > D > 0,5

D = 0,5

0,5 > D > 0

D=0

D<0
Декреатензивност

Адикреатензивност

Деакреатензивност
(субинкреатензивност)
Инкреатензивност

Безналична
креатензивност

Декреатензивност

Субутвърдена креатензивност
Миноритарна
креатензивност

Утвърдена креатензивност

Деакреатензивност

Субпреобладаваща креатензивност
Непреобладаваща
креатензивност
Преобладаваща креатензивност

Хипергенна
креатензивност
Хипердостатъчна
креатензивност

Минорит.
креатензивност

Безналична
креатензивност

Декреатензивност

Субцялостна креатензивност

Цялостна
креатензивност

Суперцялостна
креатензивност

Балансирана
креатензивност

Деакреатензивност

Частична креатензивност

Достатъчноцялостна
креатензивност

Частично-утвърдена
креатензивност
Предимствена
креатензивност

Балансирана
креатензивност

Деакреатензивност

Миноритарна
креатензивност

Безналична
креатензивност

Декреатензивност

Субхипергенна креатензивност
Нормална
креатензивност

Хипогенна креатензивност

Достатъчна креатензивност
Достатъчнопреобладаваща
креатензивност

Субдостатъчна креатензивност
Непреобладаваща адикреатензивност
Недостатъчна
адикреатензивност

Утвърдена инкреатензивност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Релейна бинарна типология на тензивността на икономическия растеж
Според обемната идентифицираност на факторите на растежа (което се
определя от формата на използваната ингредиентна икономическа функция,
моделираща растежа) се разграничават катензивност (затворена тензивност,
т.е. тензивност на идентифицираните фактори) и оптензивност (отворен тензивност, т.е. тензивност на неидентифицираните фактори) на икономическия
растеж. Това е релейна бинарна типология на тензивността на икономическия растеж* (relay binary typology of the tensity of economic growth) (от затворено и отворено, които са състояния на релейния механизъм). Катензивността на икономическия растеж I (съкратено от затворена тензивност) е
тензивността, формирана от действието на обемно идентифицираните фактори на икономическия растеж. Тя е форма на проявление на фитензивността
на растежа. Извежда се от степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста
m

y = f ( x ) = ∑ α j x j + a,
j =1

и се определя по формулата
m

i = ∑α jxj,
j =1

където αj, j = 1, 2 , …, m, са степенните параметри (определяни по статистически начин) на динамичната ингредиентна икономическа функция (те са още и
съответните коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към
икономическия ингредор) от j – тия вид, xj – темпът на прираста (в процент) на
идентифицирания фактор на икономическия растеж) от j-тия вид, j = 1, 2, …,
m, m – броят на видовете идентифицирани фактори. Катензивността растежа се
определя по израза I = i/y. Оптензивността на икономическия растеж A (съкратено от отворена тензивност) е тензивността, формирана от действието на
обемно неидентифицираните фактори на икономическия растеж. Тя е форма
на проявление на котензивността на растежа. Определя се по израза A = a/y.
Така че формулата
K

∑ Gk

=1

k =1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тук е представена от сумата I + A = 1. Катензивността и оптензивността са разновидности на по-общото понятие за ретензивност на икономическия растеж
J (съкратено от релейна тензивност) (последната е форма на битензивността
на икономическия растеж).
Оптензивността на растежа има двояко проявление. Когато е положителна
величина и следователно съдейства за увеличаване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е иноптензивност на икономическия растеж
A + ≡ A > 0.

Тя е форма на проявление на инкотензивността на растежа. Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е деоптензивност на икономическия
растеж
A − ≡ A < 0.

Тя е форма на проявление на декотензивността на растежа. Катензивността на
растежа също има двояко проявление. Когато е положителна величина и следователно съдейства за увеличаване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е инкатензивност на икономическия растеж
I + ≡ I > 0.

Тя е форма на проявление на инфитензивността на растежа. Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е декатензивност на икономическия
растеж
I − ≡ I < 0.

Тя е форма на проявление на дефитензивността на растежа. Инкатензивността
и иноптензивността са разновидности на по-общото понятие за инретензивност на икономическия растеж (съкратено от инрелейна тензивност). От
своя страна декатензивността и деоптензивността са разновидности на пообщото понятие за деретензивност на икономическия растеж (съкратено от
дерелейн тензивност).
Нулевата катензивност (I = 0) се определя като безналична катензивност
на икономическия растеж, а нулевата оптензивност (A = 0) – като безналична
оптензивност на икономическия растеж. Те са разновидности на по-общото
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------понятие за безналична ретензивност на икономическия растеж. Рекатензивността и декатензивността са разновидности на по-общото понятие за налична
катензивност на икономическия растеж, иноптензивността и деоптензивността са разновидности на по-общото понятие за налична оптензивност на
икономическия растеж, и инретензивността и деретензивността са разновидности на по-общото понятие за налична ретензивност на икономическия
растеж.
Някои от разновидностите на релейната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж са представени в табл. 10 (за катензивността),
табл. 11 (за оптензивността) и табл. 12 (за ретензивността).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 10. Релейна бинарна типология на катензивността на икономическия растеж
I>1

I=1

1 > I > 0,5

I = 0,5

0,5 > I > 0

I=0

I<0
Декатензивност

Адикатензивност

Деакатензивност
(субинкатензивност)
Безналична
катензивност

Инкатензивност

Декатензивност

Субутвърдена катензивност
Миноритарна
катензивност

Утвърдена катензивност

Деакатензивност

Субпреобладаваща катензивност
Непреобладаваща
катензивност
Балансирана
катензивност

Преобладаваща катензивност

Хипергенна
катензивност
Хипердостатъчна
катензивност

Безналична
катензивност

Декатензивност

Субцялостна катензивност

Цялостна
катензивност

Суперцялостна
катензивност

Миноритарна
катензивност

Деакатензивност

Частична катензивност

Достатъчноцялостна
катензивност

Частично-утвърдена
катензивност
Предимствена ка
тензивност

Балансирна
катензивност

Деакатензивност

Миноритарна
катензивност

Безналична
катензивност

Декатензивност

Субхипергенна катензивност
Нормална
катензивност

Хипогенна катензивност

Достатъчна катензивност
Достатъчнопреобладаваща
катензивност

Субдостатъчна катензивност

Непреобладаваща адикатензивност
Недостатъчна
адикатензивност

Утвърдена инкатензивност

98

1378

Субадикатензивност

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 11. Релейна бинарна типология на оптензивността на икономическия растеж
A>1

A=1

1 > A > 0,5

A = 0,5

0,5 > A > 0

A=0

A<0
Деоптензивност

Адиоптензивност

Деаоптензивност
(субиноптензивност)
Безналична
оптензивност

Иноптензивност

Деоптензивност

Субутвърдена оптензивност
Миноритарна
оптензивност

Утвърдена оптензивност

Деаоптензивност

Субпреобладаваща оптензивност
Непреобладаваща
оптензивност
Преобладаваща оптензивност

Хипергенна
оптензивност
Хипердостатъчна
оптензивност

Миноритарна
оптензивност

Безналична
оптензивност

Деоптензивност

Субцялостна оптензивност

Цялостна
оптензивност

Суперцялостна
оптензивност

Балансирана
оптензивност

Деаоптензивност

Частична оптензивност

Достатъчноцялостна
оптензивност

Частично-утвърдена
оптензивност
Предимствена
оптензивност

Балансирана
оптензивност

Деаоптензивност

Миноритарна
оптензивност

Безналична
оптензивност

Деоптензивност

Субхипергенна оптензивност
Нормална
оптензивност

Хипогенна оптензивност

Достатъчна оптензивност
Достатъчнопреобладаваща
оптензивност

Субдостатъчна оптензивност

Непреобладаваща адиоптензивност
Недостатъчна
адиоптензивност

Утвърдена иноптензивност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 12. Релейна бинарна типология на ретензивността на икономическия растеж
J>1

J=1

1 > J > 0,5

J = 0,5

0,5 > J > 0

J=0

J<0
Деретензи
вност

Адиретензивност

Деаретензивност
(субинретензивност)
Безналична
ретензивност

Инретензивност

Деретензи
вност

Субутвърдена ретензивност
Миноритарна
ретензивност

Утвърдена ретензивност

Деаретензивност

Субпреобладаваща ретензивност
Непреобладаваща
ретензивност
Преобладаваща ретензивност

Хипергенна
ретензивност
Хипердостатъчна
ретензивност

Миноритарна
ретензивност

Безналична
ретензивност

Деретензи
вност

Субцялостна ретензивност

Цялостна
ретензивност

Суперцялостна
ретензивност

Балансирана
ретензивност

Деаретензивност

Частична ретензивност

Достатъчноцялостна
ретензивност

Частично-утвърдена
ретензивност
Предимствена
ретензивност

Балансирана
ретензивност

Деаретензивност

Миноритарна
ретензивност

Безналична
ретензивност

Деретензи
вност

Субхипергенна ретензивност
Нормална
ретензивност

Хипогенна ретензивност

Достатъчна ретензивност
Достатъчнопреобладаваща
ретензивност

Субдостатъчна ретензивност

Непреобладаваща адиретензивност
Недостатъчна
адиретензивност

Утвърдена инретензивност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------При едновременното прилагане на релейната, креативната и хомеостазисната бинарна типология на икономическата тензивност се пораждат различни
нейни разновидности.
(1) По определение екстензивността на икономическия растеж е затворена екстензивност на икономическия растеж* (closed extensity of the
economic growth) [същото като каекстензивност на икономическия растеж*
(caextensity of the economic growth)] E [в т.ч. каинекстензивност на икономическия растеж* (cainextensity of the economic growth) E+ и кадеекстензивност
на икономическия растеж* (cadeextensity of the economic growth) E–]. Наред с
това обаче тя е породена само от обема на идентифицираните фактори и затова
е и обемна каекстензивност на икономическия растеж* (volumetric caextensity of the economic growth) E [в т.ч. обемна каинекстензивност на икономическия растеж* (volumetric cainextensity of the economic growth) E+ и обемна
кадеекстензивност на икономическия растеж* (volumetric cadeextensity of
the economic growth) E–] {която е и обемна количествен каекстензивност на
икономическия растеж* (volumetric quantitative caextensity of the economic
growth) [същото като обемна квантикаекстензивност на икономическия
растеж* (volumetric quanticaextensity of the economic growth)] E [в т.ч. обемна
квантикаинекстензивност на икономическия растеж* (volumetric quanticainextensity of the economic growth) E+ и обемна квантикадеекстензивност
на икономическия растеж* (volumetric quanticadeextensity of the economic
growth) E–]}.
(2) Eкстратензивността на икономическия растеж може да бъде както затворена, така и отворена.
(а) Затворената екстратензивност на икономическия растеж* (closed
extratensity of the economic growth) [същото като каекстратензивност на икономическия растеж* (caextratensity of the economic growth)] H [в т.ч. каинекстратензивност на икономическия растеж* (cainextratensity of the economic
growth) H+ и кадеекстратензивност на икономическия растеж* (cadeextratensity of the economic growth) H–] може да бъде (α) както мащабна каекстратензивност на икономическия растеж* (scale caextratensity of the economic
growth) S [в т.ч. мащабна каинекстратензивност на икономическия растеж* (scale cainextratensity of the economic growth) S+ и мащабна кадеекстратензивност на икономическия растеж* (scale cadeextratensity of the economic
growth) S–] {която е и мащабна количествена каекстратензивностът на
икономическия растеж* (scale quantitative caextratensity of the economic
growth) [същото като мащабна квантикаекстратензивност на икономичес-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кия растеж* (scale quanticaextratensity of the economic growth) S], в т.ч. мащабна квантикаинекстратензивност на икономическия растеж* (scale
quanticainextratensity of the economic growth) S+ и мащабна квантикадеекстратензивност на икономическия растеж* (scale quanticadeextratensity of the
economic growth) S–}, (β) така и качествна каекстратензивност на икономическия растеж* (qualitative caextratensity of the economic growth) [същото като
кваликаекстратензивност на икономическия растеж* (qualicaextratensity of
the economic growth)] R [в т.ч. кваликаинекстратензивност на икономическия растеж* (qualicainextratensity of the economic growth) R+ и кваликадеекстратензивност на икономическия растеж* (qualicadeextratensity of the
economic growth) R–].
(б) Отворената екстратензивност на икономическия растеж* (open extratensity of the economic growth) [същото като опекстратензивност на икономическия растеж* (opextratensity of the economic growth)] A [в т.ч. опинекстратензивност на икономическия растеж* (opinextratensity of the economic
growth) A+ и опдеекстратензивност на икономическия растеж* (opdeextratensity of the economic growth) A–] може да бъде (α) както мащабна опекстратензивност на икономическия растеж* (scale opextratensity of the economic
growth) S [в т.ч. мащабна опинекстратензивност на икономическия растеж* (scale opinextratensity of the economic growth) S+ и мащабна опдеекстратензивност на икономическия растеж* (scale opdeextratensity of the economic
growth) S–] {който е и мащабна количествен опекстратензивност на икономическия растеж* (scale quantitative opextratensity of the economic growth)
[същото като мащабна квантиопекстратензивност на икономическия растеж* (scale quantitopextratensity of the economic growth)] S [в т.ч. мащабна
квантиопинекстратензивност на икономическия растеж* (scale quantitopinextratensity of the economic growth) S+ и мащабна квантиопдеекстратензивност на икономическия растеж* (scale quantitopdeextratensity of the economic
growth) S–]}, (β) така и качествна опекстратензивност на икономическия
растеж* (qualitative opextratensity of the economic growth) [същото като квалиопекстратензивност на икономическия растеж* (qualiopextratensity of the
economic growth)] R [в т.ч. квалиопинекстратензивност на икономическия
растеж* (quantiopextratensity of the economic growth) R+ и квалиопдеекстратензивност на икономическия растеж* (qualiopextratensity of the economic
growth) R–].
(3) Понятията за (а) затворена екстратензивност на икономическия растеж
(същото като каекстратензивност на икономическия растеж) (в т.ч. каинекст102
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ратензивност на икономическия растеж и кадеекстратензивност на икономическия растеж), от една страна, и (б) отворена екстратензивност на икономическия растеж (същото като опекстратензивност на икономическия растеж) (в
т.ч. опинекстратензивност на икономическия растеж и опдеекстратензивност
на икономическия растеж), от друга, са разновидности на по-общото понятие
за екстратензивност на икономическия растеж H [в т.ч. за интензивност на
икономическия растеж (съкратено от инекстратензивност на икономическия
растеж) H+ и за детензивност на икономическия растеж (съкратено от деекстратензивност на икономическия растеж) H–].
(4) Понятията за (а) мащабна каекстратензивност на икономическия растеж S (в т.ч. мащабна каинекстратензивност на икономическия растеж S+ и
мащабна кадеекстратензивност на икономическия растеж S–) [която е и мащабна количествена каекстратензивностът на икономическия растеж (същото
като мащабна квантикаекстратензивност на икономическия растеж) S (в т.ч.
мащабна квантикаинекстратензивност на икономическия растеж S+ и мащабна
квантикадеекстратензивност на икономическия растеж S–)], от една страна, и
(б) мащабна опекстратензивност на икономическия растеж S (в т.ч. мащабна
опинекстратензивност на икономическия растеж S+ и мащабна опдеекстратензивност на икономическия растеж S–) [който е и мащабна количествен опекстратензивност на икономическия растеж (същото като мащабна квантиопекстратензивност на икономическия растеж) S (в т.ч. мащабна квантиопинекстратензивност на икономическия растеж s+ и мащабна квантиопдеекстратензивност на икономическия растеж S–)], от друга страна, са разновидности на пообщото понятие за мащабна екстратензивност на икономическия растеж*
(scale extratensity of the economic growth) {в т.ч. за мащабна интензивност на
икономическия растеж* (scale intensity of the economic growth) [съкратено от
мащабна инекстратензивност на икономическия растеж* (scale inextratensity of the economic growth)] и за мащабна детензивност на икономическия
растеж* (scale detensity of the economic growth) [съкратено от мащабна деекстратензивност на икономическия растеж* (scale deextratensity of the
economic growth)]} {който е и мащабна количествен екстратензивностът на
икономическия растеж* (scale quantitative extratensity of the economic growth)
[същото като мащабна квантиекстратензивност на икономическия растеж* (scale quantiextratensity of the economic growth)] [в т.ч. мащабна квантиинекстратензивност на икономическия растеж* (scale quantiinextratensity of
the economic growth) и мащабна квантидеекстратензивност на икономическия растеж* (scale quantideextratensity of the economic growth)]}.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(5) Понятията за (а) качествена каекстратензивност на икономическия
растеж (същото като кваликаекстратензивност на икономическия растеж) R (в
т.ч. кваликаинекстратензивност на икономическия растеж r+ и кваликадеекстратензивност на икономическия растеж R–), от една страна, и (б) качествена
опекстратензивност на икономическия растеж (същото като квалиопекстратензивност на икономическия растеж) R (в т.ч. квалиопинекстратензивност на
икономическия растеж R+ и квалиопдеекстратензивност на икономическия
растеж R–), от друга страна, са разновидности на по-общото понятие за качествена екстратензивност на икономическия растеж* (qualitative extratensity
of the economic growth) [същото като квалиекстратензивност на икономическия растеж* (qualiextratensity of the economic growth)] [в т.ч. квалиинекстратензивност на икономическия растеж* (qualiinextratensity of the economic
growth) и квалидеекстратензивност на икономическия растеж* (qualideextratensity of the economic growth)].
(6) Понятията за (а) обемна каекстензивност на икономическия растеж (в
т.ч. обемен каинекстензивност на икономическия растеж и обемна кадеекстензивност на икономическия растеж) [който е и обемна количествен каекстензивност на икономическия растеж (същото като обемна квантикаекстензивност
на икономическия растеж) (в т.ч. обемна квантикаинекстензивност на икономическия растеж и обемна квантикадеекстензивност на икономическия растеж)], от една страна, и (б) мащабна екстратензивност на икономическия растеж (в т.ч. мащабна интензивност на икономическия растеж и мащабна детензивност на икономическия растеж) [който е и мащабна количествен екстратензивностът на икономическия растеж (същото като мащабна квантиекстратензивност на икономическия растеж) (в т.ч. мащабна квантиинекстратензивност
на икономическия растеж и мащабна квантидеекстратензивност на икономическия растеж)], от друга страна, са разновидности на по общото понятие за
количествена тензивност на икономическия растеж (същото като квантитензивност на икономическия растеж).
(7) Понятията за (а) обемна количествен каекстензивност на икономическия растеж (същото като обемна квантикаекстензивност на икономическия
растеж) (в т.ч. обемна квантикаинекстензивност на икономическия растеж и
обемна квантикадеекстензивност на икономическия растеж), от една страна, и
(б) мащабна количествена каекстратензивност на икономическия растеж (същото като мащабна квантикаекстратензивност на икономическия растеж) (в
т.ч. мащабна квантикаинекстратензивност на икономическия растеж и мащабна квантикадеекстратензивност на икономическия растеж), от друга страна, са
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разновидности на по-общото понятие за количествена катензивност на икономическия растеж* (quantitative catensity of the economic growth) [същото
като квантикатензивност на икономическия растеж* (quanticatensity of the
economic growth)]. Понятието за мащабна количествена опекстратензивност на
икономическия растеж (същото като мащабна квантиопекстратензивност на
икономическия растеж) (в т.ч. мащабна квантиопинекстратензивност на икономическия растеж и мащабна квантиопдеекстратензивност на икономическия
растеж) е идентично с понятието за количествена оптензивност на икономическия растеж* (quantitative optensity of the economic growth) [същото като
квантиоптензивност на икономическия растеж* (quantioptensity of the
economic growth)].
(8) Понятието за качествена каекстратензивност на икономическия растеж
(същото като кваликаекстратензивност на икономическия растеж) (в т.ч. кваликаинекстратензивност на икономическия растеж и кваликадеекстратензивност на икономическия растеж) е идентично с понятието за качествена катензивност на икономическия растеж* (qualitative catensity of the economic
growth) [същото като кваликатензивност на икономическия растеж* (qualicatensity of the economic growth)]. Понятието за качествена опекстратензивност
на икономическия растеж (същото като квалиопекстратензивност на икономическия растеж) (в т.ч. квалиопинекстратензивност на икономическия растеж и
квалиопдеекстратензивност на икономическия растеж) е идентично с понятието за качествена оптензивност на икономическия растеж* (qualitative optensity of the economic growth) [същото като квалиоптензивност на икономическия растеж* (qualioptensity of the economic growth)].
(9) Понятията за количествена катензивност на икономическия растеж
(същото като квантикатензивност на икономическия растеж) и количествена
оптензивност на икономическия растеж (същото като квантиоптензивност на
икономическия растеж) са разновидности на по-общото понятие за количествена тензивност на икономическия растеж (същото като квантитензивност
на икономическия растеж). Понятията за качествена катензивност на икономическия растеж (същото като кваликатензивност на икономическия растеж) и
качествена оптензивност на икономическия растеж (същото като квалиоптензивност на икономическия растеж) са разновидности на по-общото понятие за
качествена тензивност на икономическия растеж (същото като квалитензивност на икономическия растеж). Понятията за количествена катензивност на
икономическия растеж и качествена катензивност на икономическия растеж са
разновидности на по-общото понятие за затворена тензивност на икономи-

105

1385

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия растеж (същото като катензивност на икономическия растеж). Понятията за количествена оптензивност на икономическия растеж и качествена
оптензивност на икономическия растеж са разновидности на по-общото понятие за отворена тензивност на икономическия растеж (същото като оптензивност на икономическия растеж).
Разновидности на релейната бинарна типология на икономическата
тензивност според начина на моделиране на растежа
Според формата на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста (според начина на моделиране на икономическия растеж) се коституират седем разновидности на релейната бинарна
типология на икономическия тензивност: (1) открито-хомогенностната
релейна бинарна типология на икономическата тензивност* (discoverlyhomogeneitic relay binary typology of the economic tensity), (2) откритонехомогенностната релейна бинарна типология на икономическата тензивност* (discoverly-heterogeneitic relay binary typology of the economic tensity),
(3) закрито-нехомогенностната релейна бинарна типология на икономическата тензивност* (coverly-heterogeneitic relay binary typology of the economic tensity); техни обобщени разновидности са: (4) откритата релейна бинарна типология на икономическата тензивност* (discovered relay binary
typology of the economic tensity), (5) закритата релейна бинарна типология
на икономическата тензивност* (covered relay binary typology of the economic
tensity), (6) хомогенностната релейна бинарна типология на икономическата тензивност* (homogeneitic biternal typology of the economic tensity) и (7)
нехомогенностната релейна бинарна типология на икономическата тензивност* (heterogeneitic relay binary typology of the economic tensity). Те се разкриват с помощта на системата от степенни динамични ингредиентни икономически функции в темпове на прираста
m

(1) yε = f ε ( x) = ∑ ε j x j + h,
j =1

m

∑ ε j = 1,
j =1

m

(2) yβ = f β ( x) = ∑ β j x j + r ,
j =1
m

(3) y η = f η ( x) = ∑ η j x j ,
j =1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------която е еквивалентна на съотношенията

(1) yε = e + h,
(2) yβ = p + r ,
(3) y η = f .
В нея с (1) е означена хомогенностната степенна динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста с неидентифицирани фактори,
с (2) – нехомогенностната степенна динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста с неидентифицирани фактори, и с (3) – нехомогенностната степенна динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста без неидентифицирани фактори. Тази система кореспондира със системата от степенни динамични ингредиентни икономически
функции в обемно изражение, чиято форма в непрекъснат вид е

m ε

(1) Yε (t ) = Fε ( X (t ), t ) = Aε  ∏ X j j (t )  e ε 0t ,
 j =1


m

∑ ε j = 1,
j =1

m β

(2) Yβ (t ) = Fβ ( X (t ), t ) = Aβ  ∏ X j j (t )  eβ 0t ,
 j =1


 m ηj 
(3) Yη (t ) = Fη ( X (t ), t ) = Aη  ∏ X j (t ) ,
 j =1

0 < t < T,
а в дискретен вид е

m ε 
(1) Yεt = Fε ( X t , t ) = Aε  ∏ X jtj  e ε 0t ,
 j =1

m β
(2) Yβt = Fβ ( X t , t ) = Aβ  ∏ X jt j
 j =1

∑ ε j = 1,
j =1

 β 0t
e ,



m η
(3) Yηt = Fη ( X t , t ) = A η  ∏ X jt j
 j =1
t = 1, 2 ,..., T .
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------С (1) и Fε е маркирана хомогенностната степенна динамична ингредиентна
икономическа функция (СДИИФ) в обемно изражение с неидентифицирани
фактори, а с yε – постоянният темп на прираста на Fε; с (2) и Fβ – в нехомогенностната СДИИФ в обемно изражение с неидентифицирани фактори, а с yβ –
постоянният темп на прираста на Fβ; и с (3) и Fη – в нехомогенностната СДИИФ в обемно изражение без неидентифицирани фактори, а с yη – постоянният
темп на прираста на Fη.
Тук:

yε = dYε/Yε, yβ = dYβ/Yβ, yη = dYη/Yη
е темпът на прираста (в процент) на икономическия ингредер Yε(t), Yβ(t), Yη(t)
(на ингредера на икономическия растеж), същото като темп на икономическия
растеж;

Yε(t), Yβ(t), Yη(t)
– функцията по отношение на обема на икономическия ингредер (на ингредера
на икономическия растеж);
xj = dXj/Xj
– темпът на прираста (в процент) на икономическия ингредор Xj(t) (на ингредора на икономическия растеж, на идентифицирания фактор на икономическия
растеж) от j-тия вид (j = 1, 2, …, m);
x – икономическият вектор, съставен от елементите xj (j = 1, 2, …, m);
Xj(t) – функцията по отношение на времето на обема на икономическия
ингредор (на ингредора на икономическия растеж) от j-тия вид (j = 1, 2, …, m);
m – броят на видовете икономически ингредори [размерността на пространството на икономическите ингредори* (economic ingredors space)].
Коефициентите на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор εj, βj, ηj, j = 1, 2 , …, m, и свободната експонента ε0, β0 (респ.
свободната съставка h = 100ε0, r = 100β0) (всички те са съставки на темпа на
икономическия растеж) са формирани под въздействието на различните фактори на икономическия растеж. По-специално εj, βj, ηj, j = 1, 2 , …, m, са степенните параметри (определяни по статистически начин) на динамичната ингредиентна икономическа функция. Те са още и съответните хомогенностни
коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор* (homogeneitic coefficients of economic ingreder elasticity to
the economic ingredor); частично-нехомогенностни коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(partially-heterogeneitic coefficients of economic ingreder elasticity to the economic
ingredor) или напълно-нехомогенностни коефициенти на еластичността на
икономическия ингредер към икономическия ингредор* (fullyheterogeneitic coefficients of economic ingreder elasticity to the economic
ingredor); εj, βj, ηj показва с колко пункта нараства темпът на прираста на икономическия ингредер (отразяващо екстензивното, неекстензивното или цялостното въздействие на съответния ингредор върху ингредера) при нарастване с
един пункт на темпа на прираста на икономическия ингредор от j-тия вид (показва също с колко процентни пункта нараства темпът на икономическия
растеж, ако при постоянни други условия темпът на прираста xj на j-тия вид
фактор на растежа се увеличи с един процент).
Останалите символи имат следното значение:
ε0, βj, ηj е свободната експонента (респ. свободната съставка h, r на темпа
на икономическия растеж), изразяваща интензивното действие на всички фактори на растежа;
Aε, Aβ, Aη – мащабът на икономическото функциониране* (economic
creation functioning) на съответната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста (също определян по статистически начин);
Xt е векторът на ингредорите (в случая на идентифицираните фактори) на
икономическия растеж (t = 1, 2, …, T), съставен от елементите Xjt, j = 1, 2, …,
m, [всяко Xjt е обемът на j-тия вид ингредор на растежа през t-тия единичен
(обикновено годишен) интервал от време];
T – времевият хоризонт на растежа;
Yεt – обемът на ингредера на растежа през t-тия единичен интервал от време.
1. Открито-хомогенностната релейна бинарна типология на икономическата тензивност* (discoverly-homogeneitic relay binary typology of the
economic tensity) се изгражда чрез първото уравнение в темпове на прираста
m

(1) yε = f ε ( x) = ∑ ε j x j + h,
j =1

m

∑ ε j = 1,
j =1

което е хомогенностната степенна динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста с неидентифицирани фактори. Тук εj, j = 1, 2
, …, m, са степенните параметри (определяни по статистически начин) на динамичната ингредиентна икономическа функция (1); те са още и съответните
коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор от j – тия вид, които във функия (1) са хомогенностните коефи-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------циенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор. Според открито-хомогенностната релейна бинарна типология се разграничават открито-хомогенностна катензивност и оптензивност на икономическия растеж. Открито-хомогенностната катензивност на икономическия
растеж* (discoverly-homogeneitic catensity of the economic growth) [същото като
открито-екстензотична катензивност на икономическия растеж* (discoverly-extensitial catensity of the economic growth)] E се определя с израза E = e/y,
където
m

e = ∑ε jxj,
j =1

и е формирана от действието на обемно идентифицираните фактори на икономическия растеж, сумата от чиито коефициенти на еластичност е равна на
единица, т.е.
m

∑ε j

= 1.

j =1

Тя е форма на проявление на катензивноста, а чрез нея и на фитензивноста на
растежа. Открито-хомогенностната оптензивност на икономическия растеж* (discoverly-homogeneitic optensity of the economic growth) [същото като
открито-екстензотична оптензивност на икономическия растеж* (discoverly-extensitical optensity of the economic growth)] H е формирана от действието
на обемно неидентифицираните фактори на икономическия растеж при динамичната ингредиентна икономическа функция (1). Тя е форма на проявление
на оптензивноста, а чрез нея и на котензивноста на растежа. Равна е на съотношението H = h/y между свободната съставка h на темпа на прираста на
икономическия растеж [при посочения формат (1) на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция] и самия темп на прираста y. Така че
формулата
K

∑ Gk

=1

k =1

тук е представена от сумата E + H = 1. Открито-хомогенностната катензивност
и оптензивност са разновидности на по-общото понятие за откритохомогенностна ретензивност на икономическия растеж* (discoverlyhomogeneitic retensity of the economic growth) [същото като открито-

110

1390

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------екстензотична ретензивност на икономическия растеж* (discoverlyextensitical retensity of the economic growth)].
Открито-хомогенностната оптензивност на растежа има двояко проявление. Когато е положителна величина и следователно съдейства за увеличаване
на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е откритохомогенностна иноптензивност на икономическия растеж* (discoverlyhomogeneitic inoptensity of the economic growth)
H + ≡ H > 0.
Тя е форма на проявление на иноптензивноста, а чрез нея и на инкотензивноста на растежа. Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е открито-хомогенностна деоптензивност на икономическия растеж* (discoverlyhomogeneitic deoptensity of the economic growth)

H − ≡ H < 0.
Тя е форма на проявление на деоптензивноста, а чрез нея и на декотензивноста
на растежа. Открито-хомогенностната катензивност на растежа също има двояко проявление. Когато е положителна величина и следователно съдейства за
увеличаване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е открито-хомогенностна инкатензивност на икономическия растеж* (discoverly-homogeneitic incatensity of the economic growth)

E + ≡ E > 0.
Тя е форма на проявление на инкатензивноста, а чрез нея и на инфитензивноста на растежа. Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е открито-хомогенностна декатензивност на икономическия растеж* (discoverlyhomogeneitic decatensity of the economic growth)

E − ≡ E < 0.
Тя е форма на проявление на декатензивноста, а чрез нея и на дефитензивноста
на растежа. Открито-хомогенностната инкатензивност и иноптензивност са
разновидности на по-общото понятие за открито-хомогенностна инретензивност на икономическия растеж* (discoverly-homogeneitic inretensity of the
economic growth). От своя страна открито-хомогенностната декатензивност и
деоптензивност са разновидности на по-общото понятие за открито-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------хомогенностна деретензивност на икономическия растеж* (discoverlyhomogeneitic deretensity of the economic growth).
2. Открито-нехомогенностната релейна бинарна типология на икономическата тензивност* (discoverly-heterogeneitic relay binary typology of the
economic tensity) се изгражда чрез второто уравнение в темпове на прираста
m

(2) yβ = f β ( x) = ∑ β j x j + r ,
j =1

което е нехомогенностната степенна динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста с неидентифицирани фактори. Тук βj, j = 1, 2
, …, m, са степенните параметри (определяни по статистически начин) на динамичната ингредиентна икономическа функция (2); те са още и съответните
коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор от j – тия вид, които във функия (2) са частичнонехомогенностните коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор. Според открито-нехомогенностната релейна
бинарна типология се разграничават открито-нехомогенностна катензивност и
оптензивност на икономическия растеж. Открито-нехомогенностната катензивност на икономическия растеж* (discoverly-heterogeneitic catensity of the
economic growth) [същото като открито-дезекстензотична катензивност на
икономическия растеж* (discoverly-disextensitical catensity of the economic
growth)] P се определя с израза P = p/y, където
m

p = ∑β j x j ,
j =1

и е формирана от действието на обемно идентифицираните фактори на икономическия растеж, сумата от чиито коефициенти на еластичност не е равна
на единица, т.е.
m

∑ β j ≠ 1.
j =1

Тя е форма на проявление на катензивноста, а чрез нея и на фитензивноста на
растежа. Открито-нехомогенностната оптензивност на икономическия
растеж* (discoverly-heterogeneitic optensity of the economic growth) [същото като открито-дезекстензотична оптензивност на икономическия растеж*
(discoverly-disextensitical optensity of the economic growth)] R е формирана от
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------действието на обемно неидентифицираните фактори на икономическия растеж при динамичната ингредиентна икономическа функция (2). Тя е форма на
проявление на оптензивноста, а чрез нея и на котензивноста на растежа. Равна
е на съотношението R = r/y между свободната съставка r на темпа на прираста на икономическия растеж [при посочения формат (2) на степенната динамична ингредиентна икономическа функция] и самия темп на прираста y. Така
че формулата
K

∑ Gk

=1

k =1

тук е представена от сумата P + R = 1, където P = E + S. Откритонехомогенностната катензивност и оптензивност са разновидности на пообщото понятие за открито-нехомогенностна ретензивност на икономическия растеж* (discoverly-heterogeneitic retensity of the economic growth) [същото
като открито-дезекстензотична ретензивност на икономическия растеж*
(discoverly-disextensitical retensity of the economic growth)].
Открито-нехомогенностната оптензивност на растежа има двояко проявление. Когато е положителна величина и следователно съдейства за увеличаване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е откритонехомогенностна иноптензивност на икономическия растеж* (discoverlyheterogeneitic inoptensity of the economic tensivity)

R + ≡ R > 0.
Тя е форма на проявление на инeкстертензивноста, а чрез нея и на инкотензивноста на растежа. Когато е отрицателна величина и следователно съдейства
за намаляване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е
открито-нехомогенностна деоптензивност на икономическия растеж* (discoverly-heterogeneitic deoptensity of the economic growth)

R − ≡ R < 0.
Тя е форма на проявление на деоптензивноста, а чрез нея и на декотензивноста
на растежа. Открито-нехомогенностната катензивност на растежа също има
двояко проявление. Когато е положителна величина и следователно съдейства
за увеличаване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е
открито-нехомогенностна инкатензивност на икономическия растеж*
(discoverly-heterogeneitic incatensity of the economic growth)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------P + ≡ P > 0.
Тя е форма на проявление на инкатензивноста, а чрез него и на инфитензивноста на растежа. Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за
намаляване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е открито-нехомогенностна декатензивност на икономическия растеж* (discoverly-heterogeneitic decatensity of the economic growth)

P − ≡ P < 0.
Тя е форма на проявление на декатензивноста, а чрез нея и на дефитензивноста
на растежа. Открито-нехомогенностната инкатензивност и иноптензивност са
разновидности на по-общото понятие за открито-нехомогенностна инретензивност на икономическия растеж* (discoverly-heterogeneitic inretensity of the
economic growth). От своя страна открито-нехомогенностната декатензивност
и деоптензивност са разновидности на по-общото понятие за откритонехомогенностна деретензивност на икономическия растеж* (discoverlyheterogeneitic deretensity of the economic growth).
3. Закрито-нехомогенностната релейна бинарна типология на икономическата тензивност* (coverly-heterogeneitic relay binary typology of the economic tensity) се изгражда чрез третото уравнение в темпове на прираста
m

(3) y η = f η ( x) = ∑ η j x j ,
j =1

което е нехомогенностната степенна динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста без неидентифицирани фактори. Тук ηj, j = 1,
2 , …, m, са степенните параметри (определяни по статистически начин) на
динамичната ингредиентна икономическа функция (3); те са още и съответните коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор от j – тия вид, които във функия (3) са напълнонехомогенностните коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор. Според закрито-нехомогенностната релейна
бинарна типология се конституира закрито-нехомогенностна катензивност
на икономическия растеж* (coverly-heterogeneitic catensity of the economic
growth) [същото като закрито-дезекстензотична катензивност на икономическия растеж* (coverly-disextensitical catensity of the economic growth)] F се
определя с израза F = f/y, където
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------m

f = ∑ηjxj,
j =1

и е формирана от действието на обемно идентифицираните фактори на икономическия растеж, сумата от чиито коефициенти на еластичност не е равна
на единица, т.е.
m

∑ η j ≠ 1.
j =1

Тя е форма на проявление на катензивноста, а чрез нея и на фитензивноста на
растежа. Така че формулата
K

∑ Gk

=1

k =1

тук е представена от сумата F = 1, където

F = P + R = E + S + R.
Закрито-нехомогенностната катензивност е идентична с понятието за закритонехомогенностна ретензивност на икономическия растеж* (coverlyheterogeneitic retensity of the economic growth).
Закрито-нехомогенностната катензивност на растежа има двояко проявление. Когато е положителна величина и следователно съдейства за увеличаване
на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е закритонехомогенностна инкатензивност на икономическия растеж* (coverlyheterogeneitic incatensity of the economic growth)

F + ≡ F > 0.
Тя е форма на проявление на инкатензивноста, а чрез нея и на инфитензивноста на растежа. Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е закрито-нехомогенностна декатензивност на икономическия растеж* (coverlyheterogeneitic decatensity of the economic growth)

F − ≡ F < 0.
Тя е форма на проявление на декатензивноста, а чрез нея и на дефитензивноста
на растежа. Закрито-нехомогенностната рекатензивност е идентична с понятието за закрито-нехомогенностна инретензивност на икономическия рас-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж* (coverly-heterogeneitic inretensity of the economic growth). От своя страна
закрито-нехомогенностната декатензивност е идентична с понятието за закрито-нехомогенностна деретензивност на икономическия растеж* (coverlyheterogeneitic deretensity of the economic growth).
4. Откритата релейна бинарна типология на икономическата тензивност* (discovered relay binary typology of the economic tensity) е общо понятие
за открито-хомогенностната релейна бинарна типология на икономическата тензивност и открито-нехомогенностната релейна бинарна типология на икономическата тензивност. Тя се изгражда чрез уравнението в
темпове на прираста
m

(4) yµ = f µ ( x) = ∑ µ j x j + b,
j =1

което е степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с неидентифицирани фактори. То е обобщение на посочените
по-горе уравнения в темпове на прираста
m

(1) yε = f ε ( x) = ∑ ε j x j + h,
j =1

m

∑ ε j = 1,
j =1

m

(2) yβ = f β ( x) = ∑ β j x j + r ,
j =1

които са хомогенностната степенна динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста с неидентифицирани фактори и нехомогенностната степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с неидентифицирани фактори. В обобщеното уравнение (4) µj,
j = 1, 2 , …, m, са степенните параметри (определяни по статистически начин)
на динамичната ингредиентна икономическа функция (4); те са още и съответните коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор от j – тия вид при наличието на неидентифицирани фактори
и са общо понятие за коефициентите на еластичността εj и βj. Според откритата релейна бинарна типология се разграничават открита катензивност и открита оптензивност на икономическия растеж. Откритата катензивност на икономическия растеж* (discovered catensity of the economic growth) W (общо понятие за открито-хомогенностната катензивност на икономическия рас-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж и открито-нехомогенностната катензивност на икономическия
растеж) се определя с израза W = w/y, където се
m

w = ∑µ j x j ,
j =1

формирана е от действието на обемно идентифицираните фактори на икономическия растеж и e общо понятие за тензивностите E и P. Тя е форма на
проявление на катензивноста, а чрез нея и на фитензивноста на растежа. Откритата оптензивност на икономическия растеж* (discovered optensity of the
economic growth) (общо понятие за открито-хомогенностната оптензивност на икономическия растеж и открито-нехомогенностната оптензивност на икономическия растеж) B е формирана от действието на обемно
неидентифицираните фактори на икономическия растеж при динамичната
ингредиентна икономическа функция (4). Тя е форма на проявление на оптензивноста, а чрез нея и на котензивноста на растежа. Равна е на съотношението
B = b/y между свободната съставка b на темпа на прираста на икономическия
растеж [при посочения формат (4) на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция] и самия темп на прираста y. Така че формулата
K

∑ Gk

=1

k =1

тук е представена от сумата W + B = 1. Откритата катензивност и оптензивност
са разновидности на по-общото понятие за открита ретензивност на икономическия растеж* (discovered retensity of the economic growth) (общо понятие
за открито-хомогенностна ретензивност на икономическия растеж и
открито-нехомогенностна ретензивност на икономическия растеж).
Откритата eкстертензивност на растежа има двояко проявление. Когато е
положителна величина и следователно съдейства за увеличаване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е открита иноптензивност на
икономическия растеж* (discovered inoptensity of the economic growth) (общо
понятие за открито-хомогенностната иноптензивност на икономическия
растеж и открито-нехомогенностната иноптензивност на икономическия растеж)

B + ≡ B > 0.

117

1397

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Тя е форма на проявление на иноптензивноста, а чрез нея и на инкотензивноста на растежа. Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е открита деоптензивност на икономическия растеж* (discovered deoptensity of the
economic growth) (общо понятие за открито-хомогенностната деоптензивност на икономическия растеж и открито-нехомогенностната деоптензивност на икономическия растеж)

B − ≡ B < 0.
Тя е форма на проявление на деоптензивноста, а чрез нея и на декотензивноста
на растежа. Откритата катензивност на растежа също има двояко проявление.
Когато е положителна величина и следователно съдейства за увеличаване на
икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е открита инкатензивност на икономическия растеж* (discovered incatensity of the economic
growth) (общо понятие за открито-хомогенностната рекатензивност на
икономическия растеж и открито-нехомогенностната инкатензивност
на икономическия растеж)

W + ≡ W > 0.
Тя е форма на проявление на инкатензивноста, а чрез нея и на инфитензивноста на растежа. Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е открита декатензивност на икономическия растеж* (discovered decatensity of the
economic growth) (общо понятие за открито-хомогенностната декатензивност на икономическия растеж и открито-нехомогенностната декатензивност на икономическия растеж)

W − ≡ W < 0.
Тя е форма на проявление на декатензивноста, а чрез него и на дефитензивноста на растежа. Откритата рекатензивност и иноптензивност са разновидности
на по-общото понятие за отворна инретензивност на икономическия растеж* (discovered inretensity of the economic growth) (общо понятие за откритохомогенностната инретензивност на икономическия растеж и откритонехомогенностната инретензивност на икономическия растеж). От своя
страна откритата декатензивност и деоптензивност са разновидности на пообщото понятие за открита деретензивност на икономическия растеж* (discovered deretensity of the economic growth) (общо понятие за открито-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------хомогенностна деретензивност на икономическия растеж и откритонехомогенностна деретензивност на икономическия растеж).
5. Закритата релейна бинарна типология на икономическата тензивност* (covered relay binary typology of the economic tensity) е идентична с понятието за закрито-нехомогенностната релейна бинарна типология на икономическата тензивност. Тя се изгражда чрез уравнението в темпове на
прираста
m

(5) y η = f η ( x) = ∑ η j x j ,
j =1

което е степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста без неидентифицирани фактори и е идентично с нехомогенностната степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста без неидентифицирани фактори (3). Според закритата релейна
бинарна типология се въвежда понятието за закрита катензивност на икономическия растеж* (covered catensity of the economic growth) F (идентичена
с понятието за закрито-нехомогенностната катензивност на икономическия растеж). Определя се с израза F = f/y, където
m

f = ∑ηjxj,
j =1

и е формирана от действието на обемно идентифицираните фактори на икономическия растеж. Тя е форма на проявление на катензивноста, а чрез нея и
на фитензивноста на растежа. Така че формулата
K

∑ Gk

=1

k =1

тук е представена от сумата F = 1. Закритата катензивност е идентична с понятието за закрита ретензивност на икономическия растеж* (covered retensity
of the economic growth) (последната е идентична с понятието за закритонехомогенностната ретензивност на икономическия растеж).
Закритата катензивност на растежа има двояко проявление. Когато е положителна величина и следователно съдейства за увеличаване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е закрита инкатензивност на
икономическия растеж* (covered incatensity of the economic growth) (иден-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тична с понятието за закрито-нехомогенностната рекатензивност на икономическия растеж)

F + ≡ F > 0.
Тя е форма на проявление на инкатензивноста, а чрез него и на инфитензивноста на растежа. Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за
намаляване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е закрита декатензивност на икономическия растеж* (covered decatensity of the
economic growth) (идентична с понятието за закрито-нехомогенностната
декатензивност на икономическия растеж)

F − ≡ F < 0.
Тя е форма на проявление на декатензивноста, а чрез нея и на дефитензивноста
на растежа. Закритата инкатензивност е идентична с понятието да закрита
инретезивност на икономическия растеж* (covered inretensity of the economic growth) (последната е идентична с понятието за закритонехомогенностната инретензивност на икономическия растеж). От своя
страна, закритата декатензивност е идентична с понятието да закрита деретензивност на икономическия растеж* (covered deretensity of the economic
growth) (последната идентична с понятието за закрито-нехомогенностната
деретензивност на икономическия растеж).
6. Хомогенностната релейна бинарна типология на икономическата
тензивност* (homogeneitic relay binary typology of the economic tensity) е идентична с понятието за открито-хомогенностната релейна бинарна типология на икономическата тензивност. Тя се изгражда чрез уравнението в темпове на прираста
m

(6) yε = f ε ( x) = ∑ ε j x j + h,
j =1

m

∑ε j

= 1,

j =1

което е хомогенностната степенна динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста и е идентично с хомогенностната степенна
динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с неидентифицирани фактори (1). Според хомогенностната релейна бинарна типология се разграничават хомогенностна катензивност и хомогенностна оптензивност на икономическия растеж. Хомогенностната катензивност на
икономическия растеж* (homogeneitic catensity of the economic growth)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(идентична с понятието за открито-хомогенностната катензивност на
икономическия растеж) E се определя с израза E = e/y, където
m

e = ∑ε jxj,
j =1

и е формирана от действието на хомогенностните обемно идентифицирани
фактори на икономическия растеж. Тя е форма на проявление на катензивноста, а чрез него и на фитензивноста на растежа. Хомогенностната оптензивност на икономическия растеж* (homogeneitic optensity of the economic
growth) (идентичена с понятието за открито-хомогенностната оптензивност на икономическия растеж) H е формирана от действието на хомогенностните обемно неидентифицирани фактори на икономическия растеж при
динамичната ингредиентна икономическа функция (6). Тя е форма на проявление на оптензивноста, а чрез него и на котензивноста на растежа. Равна е на
съотношението H = h/y между свободната съставка h на темпа на прираста
на икономическия растеж [при посочения формат (6) на степенната динамична ингредиентна икономическа функция] и самия темп на прираста y. Така че
формулата
K

∑ Gk

=1

k =1

тук е представена от сумата E + H = 1. Хомогенностната катензивност и оптензивност са разновидности на по-общото понятие за хомогенностната ретензивност на икономическия растеж* (homogeneitic retensity of the economic growth) (идентична с понятието за открито-хомогенностната ретензивност на икономическия растеж).
Хомогенностната катензивност на растежа има двояко проявление. Когато
е положителна величина и следователно съдейства за увеличаване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е хомогенностна инкатензивност на икономическия растеж* (homogeneitic incatensity of the economic
growth) (идентична с понятието за открито-нехомогенностната рекатензивност на икономическия растеж)

E + ≡ E > 0.
Тя е форма на проявление на инкатензивноста, а чрез нея и на инфитензивноста на растежа. Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за на-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------маляване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е хомогенностна декатензивност на икономическия растеж* (homogeneitic decatensity of the economic growth) (идентична с понятието за откритохомогенностната декатензивност на икономическия растеж)

e − ≡ e < 0.
Тя е форма на проявление на декатензивноста, а чрез нея и на дефитензивноста
на растежа. Хомогенностната оптензивност на растежа също има двояко проявление. Когато е положителна величина и следователно съдейства за увеличаване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е хомогенностна иноптензивност на икономическия растеж* (homogeneitic inoptensity
of the economic growth) (идентична с понятието за откритохомогенностната иноптензивност на икономическия растеж)

H + ≡ H > 0.
Тя е форма на проявление на иноптензивноста, а чрез него и на инфитензивноста на растежа. Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за
намаляване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е хомогенностна деоптензивност на икономическия растеж* (homogeneitic
deoptensity of the economic growth) (идентична с понятието за откритохомогенностната деоптензивност на икономическия растеж)

H − ≡ H < 0.
Тя е форма на проявление на деоптензивноста, а чрез него и на декотензивноста на растежа. Хомогенностната рекатензивност и инекстертертензивност са
разновидностина по-общото понятие за хомогенностна инретензивност на
икономическия растеж* (homogeneitic inretensity of the economic growth)
(идентична с понятието за открито-хомогенностната инретензивност на
икономическия растеж). От своя страна хомогенностната декатензивност и
деекстертертензивност са разновидностина по-общото понятие за хомогенностна деретензивност на икономическия растеж* (homogeneitic deretensity
of the economic growth) (идентична с понятието за откритохомогенностната деретензивност на икономическия растеж).
(7) Нехомогенностната релейна бинарна типология на икономическата тензивност* (heterogeneitic relay binary typology of the economic tensity) е
общо понятие за открито-нехомогенностната релейна бинарна типология
на икономическата тензивност и закрито-нехомогенностната релейна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------бинарна типология на икономическата тензивност. Тя се изгражда чрез
уравнението в темпове на прираста
m

( 7 ) y τ = f τ ( x ) = ∑ τ j x j + c,
j =1

което е нехомогенностната степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. То е обобщение на посочените по-горе
уравнения в темпове на прираста
m

(2) yβ = f β ( x) = ∑ β j x j + r ,
j =1
m

(3) y η = f η ( x) = ∑ η j x j ,
j =1

които са нехомогенностната степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с неидентифицирани фактори и нехомогенностната степенна динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста без неидентифицирани фактори. В обобщеното уравнение (4) τj, j = 1, 2 , …, m, са степенните параметри (определяни по статистически начин) на динамичната ингредиентна икономическа функция (7); те са още
и съответните коефициенти на еластичността на икономическия ингредер
към икономическия ингредор от j – тия вид при нехомогенностния вариант (7)
и са общо понятие за коефициентите на еластичността βj и ηj. Според нехомогенностната релейна бинарна типология се разграничават нехомогенностна
катензивност и нехомогенностна оптензивност на икономическия растеж. Нехомогенностната катензивност на икономическия растеж [същото като дезекстензотична катензивност на икономическия растеж* (disextensitical
catensity of the economic growth)] L (общо понятие за откритонехомогенностната катензивност на икономическия растеж и закритонехомогенностната катензивност на икономическия растеж) се определя
с израза L = l/y, където
m

l = ∑τ jxj,
j =1

формирана е от действието на нехомогенностните обемно идентифицирани
фактори на икономическия растеж и e общо понятие за тензивностите P и F.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Тя е форма на проявление на катензивноста, а чрез нея и на фитензивноста на
растежа. Нехомогенностната оптензивност на икономическия растеж*
(heterogeneitic optensity of the economic growth) [същото като дезекстензотична оптензивност на икономическия растеж* (disextensitical optensity of the
economic growth)] C (общо понятие за открито-нехомогенностната оптензивност на икономическия растеж и закрито-нехомогенностната оптензивност на икономическия растеж) е формирана от действието на нехомогенностните обемно неидентифицираните фактори на икономическия растеж при динамичната ингредиентна икономическа функция (7). Тя е форма на
проявление на оптензивноста, а чрез неа и на котензивноста на растежа. Равен
е на съотношението C = c/y между свободната съставка c на темпа на прираста на икономическия растеж [при посочения формат (7) на степенната динамична ингредиентна икономическа функция] и самия темп на прираста y и е
идентична с тензивноста R. Така че формулата
K

∑ Gk

=1

k =1

тук е представена от сумата l + c = y. Нехомогенностната катензивност и оптензивност са разновидности на по-общото понятие за нехомогенностна ретензивност на икономическия растеж* (heterogeneitic retensity of the economic growth) (общо понятие за открито-нехомогенностната ретензивност на икономическия растеж и закрито-нехомогенностната ретензивност на икономическия растеж).
Нехомогенностната eкстертензивност на растежа има двояко проявление.
Когато е положителна величина и следователно съдейства за увеличаване на
икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е нехомогенностна
иноптензивност на икономическия растеж* (heterogeneitic inoptensity of the
economic growth) (идентична с понятието за открито-нехомогенностната
иноптензивност на икономическия растеж)

C + ≡ C > 0.
Тя е форма на проявление на иноптензивноста, а чрез нея и на инкотензивноста на растежа. Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), той е нехомогенностна деоптензивност на икономическия растеж* (heterogeneitic
deoptensity of the economic growth) (идентичня с понятието за откритонехомогенностната деоптензивност на икономическия растеж)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------C − ≡ C < 0.
Тя е форма на проявление на деоптензивноста, а чрез него и на декотензивноста на растежа. Нехомогенностната катензивност на растежа също има двояко
проявление. Когато е положителна величина и следователно съдейства за увеличаване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е нехомогенностна инкатензивност на икономическия растеж* (heterogeneitic incatensity of the economic growth) (общо понятие за откритонехомогенностната рекатензивност на икономическия растеж и закрито-нехомогенностната рекатензивност на икономическия растеж)

L+ ≡ L > 0.
Тя е форма на проявление на инкатензивноста, а чрез нея и на инфитензивноста на растежа. Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е нехомогенностна декатензивност на икономическия растеж* (heterogeneitic decatensity of the economic growth) (общо понятие за откритонехомогенностната декатензивност на икономическия растеж и закрито-нехомогенностната декатензивност на икономическия растеж)

L− ≡ L < 0.
Тя е форма на проявление на декатензивноста, а чрез него и на дефитензивноста на растежа. Нехомогенностната рекатензивност и иноптензивност са разновидности на по-общото понятие за нехомогенностна инретензивност на
икономическия растеж* (heterogeneitic inretensity of the economic growth)
(общо понятие за открито-нехомогенностната инретензивност на икономическия растеж и закрито-нехомогенностната инретензивност на икономическия растеж). От своя страна нехомогенностната декатензивност и
деоптензивност са разновидности на по-общото понятие за нехомогенностна
деретензивност на икономическия растеж* (heterogeneitic deretensity of the
economic growth) (общо понятие за открито-нехомогенностната деретензивност на икономическия растеж и закрито-нехомогенностната деретензивност на икономическия растеж).
В табл. 1 са подредени символите на тензивността на икономическия растеж съобразно с нейната релейна бинарна типология.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 13. Символика на тензивността на икономическия растеж според релейната бинарна типология

G
I
ε

ε

E
W

β

η

L

H
S

H

R
B

–

S

–

R
C

H

E

η

–

P
E

α
τ

–

E

µ

A

S

F

R

–

–

R

Q

R

–

F
I

Q

A

Някои обобщения на разновидностите на релейната бинарна типология на икономическата тензивност според начина на моделиране на
растежа
По-долу са посочени някои обобщения на разновидности на релейната
бинарна типология на икономическата тензивност според начина на моделиране на растежа.
Първо, откритата релейна бинарна типология на икономическата
тензивност и закритата релейна бинарна типология на икономическата
тензивност се обобщават в по-общото понятие за релейностна бинарна типология на икономическата тензивност* (relayneitic binary typology of the
economic tensivity) (обобщено от открито и закрито, които са позиции на
входа на релейностна икономическа система, и съкратено от relayneiticoperated) (по-пълно – релейностна релейна бинарна типология на икономическата тензивност) и са нейни разновидности. В резултат на това се конституират следните понятия:
1. Релейностна катензивност на икономическия растеж* (relayneitic
catensity of the economic growth), чиито разновидности са откритата и закритата катензивност на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------2. Релейностна оптензивност на икономическия растеж* (relayneitic
optensity of the economic growth), която е идентична с понятието за открита оптензивност на икономическия растеж;
3. Релейностна ретензивност на икономическия растеж* (relayneitic retensity of the economic growth), чиито разновидности са откритата и закритата
ретензивност на икономическия растеж;
4. Релейностна инкатензивност на икономическия растеж* (relayneitic
incatensity of the economic growth), чиито разновидности са откритата и закритата инкатензивност на икономическия растеж;
5. Релейностна декатензивност на икономическия растеж* (relayneitic
decatensity of the economic growth), чиито разновидности са откритата и закритата декатензивност на икономическия растеж;
6. Релейностна иноптензивност на икономическия растеж* (relayneitic
inoptensity of the economic growth), която е идентична с понятието за открита
иноптензивност на икономическия растеж;
7. Релейностна деоптензивност на икономическия растеж* (relayneitic
deoptensity of the economic growth), която е идентична с понятието за открита
деоптензивност на икономическия растеж;
8. Релейностна инретензивност на икономическия растеж* (relayneitic
inretensity of the economic growth), чиито разновидности са откритата и закритата инретензивност на икономическия растеж;
9. Релейностна деретензивност на икономическия растеж* (relayneitic
deretensity of the economic growth), чиито разновидности са откритата и закритата деретензивност на икономическия растеж.
Второ, хомогенностната релейна бинарна типология на икономическата тензивност и нехомогенностната релейна бинарна типология на
икономическата тензивност се обобщават в по-общото понятие за хеогенностна релейна бинарна типология на икономическата тензивност*
(heogeneitic relay binary typology of the economic tensity) [обобщено и съкратено
от хомогенностна и хетерогенностна (нехомогенностна)] и са нейни разновидности. В резултат на това се конституират следните понятия:
1. Хеогенностна катензивност на икономическия растеж* (heogeneitic
catensity of the economic growth), чиито разновидности са хомогенностната и
нехомогенностната катензивност на икономическия растеж;
2. Хеогенностна оптензивност на икономическия растеж* (heogeneitic
optensity of the economic growth), чиито разновидности са хомогенностната и
нехомогенностната оптензивност на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Хеогенностна ретензивност на икономическия растеж* (heogeneitic
retensity of the economic growth), чиито разновидности са хомогенностната и
нехомогенностната ретензивност на икономическия растеж;
4. Хеогенностна рекатензивност на икономическия растеж* (heogeneitic incatensity of the economic growth), чиито разновидности са хомогенностната и нехомогенностната рекатензивност на икономическия растеж;
5. Хеогенностна декатензивност на икономическия растеж* (heogeneitic decatensity of the economic growth), чиито разновидности са хомогенностната и нехомогенностната декатензивност на икономическия растеж;
6. Хеогенностна иноптензивност на икономическия растеж* (heogeneitic inoptensity of the economic growth), чиито разновидности са хомогенностната и нехомогенностната иноптензивност на икономическия растеж;
7. Хеогенностна деоптензивност на икономическия растеж* (heogeneitic deoptensity of the economic growth), чиито разновидности са хомогенностната и нехомогенностната деоптензивност на икономическия растеж;
8. Хеогенностна инретензивност на икономическия растеж* (heogeneitic inretensity of the economic growth), чиито разновидности са хомогенностната и нехомогенностната инретензивност на икономическия растеж;
9. Хеогенностна деретензивност на икономическия растеж* (heogeneitic deretensity of the economic growth), чиито разновидности са хомогенностната и нехомогенностната деретензивност на икономическия растеж.

Битернална типология на тензивността на икономическия растеж
Според принадлежността на факторите на растежа (което се определя от
формата на използваната ингредиентна икономическа функция, моделираща
растежа) се разграничават интертензивност (вътрешна тензивност на икономическия растеж) и екстертензивност (външна тензивност на икономическия
растеж) Това е битернална типология на тензивността на икономическия
растеж* (biternal typology of the tensity of economic growth) (от изразите internal
tensivity и external tensity) (съкратено от битернална бинарна типология на
тензивността на икономическия растеж). Интертензивността на икономическия растеж M е тензивността, формирана от действието на вътрешни
фактори на икономическия растеж. Тя е форма на проявление на фитензивността на растежа. Интертензивността растежа се определя по израза M = m/y.
Екстертензивността на икономическия растеж N е тензивността, формирана
от действието на външни фактори на икономическия растеж. Определя се по
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------израза N = n/y. Тя е форма на проявление на котензивността на растежа. Така
че формулата
K

∑ Gk

=1

k =1

тук е представена от сумата M + N = 1. Интертензивността и екстертензивността се извеждат от степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Те са разновидности на по-общото понятие за битертензивност на икономическия растеж K (съкратено от битерналностна
тензивност) (последната е форма на битензивността на икономическия растеж).
Екстертензивността на растежа има двояко проявление. Когато е положителна величина и следователно съдейства за увеличаване на икономическия
ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е инекстертензивност на икономическия растеж

N + ≡ N > 0.
Тя е форма на проявление на инкотензивността на растежа. Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е деекстертензивност на икономическия растеж

N − ≡ N < 0.
Тя е форма на проявление на декотензивността на растежа. Интертензивността
на растежа също има двояко проявление. Когато е положителна величина и
следователно съдейства за увеличаване на икономическия ингредер (респ. на
темпа на растежа), тя е реинтертензивност на икономическия растеж

M + ≡ M > 0.
Тя е форма на проявление на инфитензивността на растежа. Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е деинтертензивност на икономическия
растеж

M − ≡ M < 0.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Тя е форма на проявление на дефитензивността на растежа. Реинтертензивността и инекстертензивността са разновидности на по-общото понятие за инбитертензивност на икономическия растеж (съкратено от инбитерналностен тензитет). От своя страна деинтертензивността и деекстертензивността
са разновидности на по-общото понятие за дебитертензивност на икономическия растеж (съкратено от дебитерналностна тензивност).
Нулевата интертензивност (M = 0) се определя като безналична интертензивност на икономическия растеж, а нулевата екстертензивност (N = 0) – като
безналична екстертензивност на икономическия растеж. Те са разновидности на по-общото понятие за безналична битертензивност на икономическия
растеж. Реинтертензивността и деинтертензивността са разновидности на пообщото понятие за налична интертензивност на икономическия растеж,
инекстертензивността и деекстертензивността са разновидности на по-общото
понятие за налична екстертензивност на икономическия растеж, и инбитертензивността и дебитертензивността са разновидности на по-общото понятие
за налична битертензивност на икономическия растеж.
Някои от разновидностите на битерналната типология на тензивността на
икономическия растеж са представени в табл. 14 (за интертензивността), табл.
15 (за екстертензивността) и табл. 16 (за битертензивността).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 14. Битернална типология на интертензивността на икономическия растеж
M>1

M=1

1 > M > 0,5

M = 0,5

0,5 > M > 0

M=0

M<0
Деинтертензивност

Адиинтертензивност

Деаинтертензивност
(субреинтертензивност)
Реинтертензивност

Безналична
интертензивност

Деинтертензивност

Субутвърдена интертензивност
Миноритарна
интертензивност

Утвърдена интертензивност

Деаинтертензивност

Субпреобладаваща интертензивност
Непреобладаваща
интертензивност
Балансирана
интертензивност

Преобладаваща интертензивност

Суперцялостна
интертензивност

Хипергенна
интертензивност
Хипердостатъчна
интертензивност

Безналична
интертензивност

Деинтертензивност

Субцялостна интертензивност

Цялостна
интертензивност
Достатъчноцялостна
интертензивност

Миноритарна
интертензивност

Деаинтертензивност

Частична интертензивност
Частично-утвърдена
интертензивност
Предимствена интертензивност

Балансирна
интертензивност

Минори
тарна
интертензивност

Деаинтертензивност

Безналична
интертензивност

Деинтертензивност

Субхипергенна интертензивност
Нормална
интертензивност

Хипогенна интертензивност

Достатъчна интертензивност
Достатъчнопреобладаваща
интертензивност

Субдостатъчна интертензивност
Непреобладаваща адиинтертензивност
Недостатъчна
адиинтертензивност

Утвърдена реинтертензивност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 15. Битернална типология на екстертензивността на икономическия растеж
N>1

N=1

1 > N > 0,5

N = 0,5

0,5 > N > 0

N=0

N<0
Деекстертензивност

Адиекстертензивност

Деаекстертензивност
(субинекстертензивност)
Инекстертензивност

Безналична
екстертензивност

Деекстертензивност

Субутвърдена екстертензивност
Миноритарна
екстертензивност

Утвърдена екстертензивност

Деаекстертензивност

Субпреобладаваща екстертензивност
Непреобладаваща
екстертензивност
Преобладаваща екстертензивност

Цялостна
екстертензивност

Суперцялостна
екстертензивност

Хипергенна
екстертензивност
Хипердостатъчна
екстертензивност

Достатъчноцялостна
екстертензивност

Балансирана
екстертензивност

Минорит.
екстертензивност

Деаекстертензивност
Безналична
екстертензивност

Деекстертензивност

Субцялостна екстертензивност
Частична екстертензивност
Частично-утвърдена
екстертензивност
Предимствена
екстертензивност

Балансирана
екстертензивност

Миноритарна
екстертензивност

Деаекстертензивност

Безналична
екстертензивност

Деекстертензивност

Субхипергенна екстертензивност
Нормална
екстертензивност

Хипогенна екстертензивност

Достатъчна екстертензивност
Достатъчнопреобладаваща
екстертензивност

Субдостатъчна екстертензивност

Непреобладаваща адиекстертензивност
Недостатъчна
адиекстертензивност

Утвърдена инекстертензивност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 16. Битернална типология на битертензивността на икономическия растеж
K>1

K=1

1 > K > 0,5

K = 0,5

0,5 > K > 0

K=0

K<0
Дебитертензивност

Адибитертензивност

Деабитертензивност
(субинбитертензивност)
Инбитертензивност

Безналична
битертензивност

Дебитертензивност

Субутвърдена битертензивност
Миноритарна
битертензивност

Утвърдена битертензивност

Деабитертензивност

Субпреобладаваща битертензивност
Непреобладаваща
битертензивност
Преобладаваща битертензивност

Суперцялостна
битертензивност

Хипергенна
битертензивност
Хипердостатъчна
битертензивност

Минорит.
битертензивност

Безналична
битертензивност

Дебитертензивност

Субцялостна битертензивност

Цялостна
битертензивност
Достатъчноцялостна
битертензивност

Балансирана
битертензивност

Деабитертензивност

Частична битертензивност
Частично-утвърдена
битертензивност
Предимствена
битертензивност

Балансирана
битертензивност

Миноритарна
битертензивност

Деабитертензивност

Безналична
битертензивност

Дебитертензивност

Субхипергенна битертензивност
Нормална
битертензивност

Хипогенна битертензивност

Достатъчна битертензивност
Достатъчнопреобладаваща
битертензивност

Субдостатъчна битертензивност
Непреобладаваща адибитертензивност
Недостатъчна
адибитертензивност

Утвърдена инбитертензивност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (tensive economic growth) (ки) –
във:
нормално-тензивен икономически растеж;
тензивен икономически растеж.
ТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (tensity of economic
growth) (ки) – във:
аналитична бинарна типология на тензивността на икономическия
растеж (вж. тензивност на икономическия растеж);
бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж.
тензивност на икономическия растеж);
битернална типология на тензивността на икономическия растеж (вж.
тензивност на икономическия растеж);
външена тензивност на икономическия растеж (същото като екстертензивност на икономическия растеж);
вътрешена тензивност на икономическия растеж (същото като интертензивност на икономическия растеж);
допълваща тензивност на икономическия растеж (същото като котензивност на икономическия растеж);
екстензивна тензивност на икономическия растеж (същото като екстензивност на икономическия растеж);
екстратензивна тензивност на икономическия растеж (същото като екстратензивност на икономическия растеж);
затворна тензивност на икономическия растеж (същото като катензивност на икономическия растеж);
качествена тензивност на икономическия растеж (същото като квалитензивност на икономическия растеж);
количествена тензивност на икономическия растеж (същото като квантитензивност на икономическия растеж);
креативна бинарна типология на тензивността на икономическия
растеж (вж. тензивност на икономическия растеж);
мащабна тензивност на икономическия растеж (вж. тензивност на
икономическия растеж);
обемна тензивност на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж);
отворена тензивност на икономическия растеж (същото като оптензивност на икономическия растеж);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------релейна бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж);
релейностна бинарна типология на тензивността на икономическия
растеж (вж. тензивност на икономическия растеж);
тензивност на икономическия растеж;
фиксирана тензивност на икономическия растеж (същото като фитензивност на икономическия растеж);
хеогенностна бинарна типология на тензивността на икономическия
растеж (вж. тензивност на икономическия растеж);
хомеостазисна бинарна типология на тензивността на икономическия
растеж (вж. тензивност на икономическия растеж).
ТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (tensitial economic
growth) (*) – обобщаващо понятие (вж. икономическо понятие) за идентифициране на вида на икономическия растеж посредством отчитане на участието
на определен фактор на икономическия растеж във формирането на част от
или изцяло на темпа на икономическия растеж y, без да се прави сравнение с
участието на друг фактор във формирането на темпа на растежа. Идентифицирането на растежа става чрез измерване (в проценти) на относителните тегла
(наречени тензивности на икономическия растеж) на участието на дадения
фактор във формирането на темпа на растежа (вж. бинарна типология икономическия растеж). Разновидности на тензивния растеж са например: нормално-фитензивностният икономически растеж, нормално-котензивностният
икономически растеж, нормално-квантитензивностният икономически растеж, нормално-квалитензивностният икономически растеж, нормалноекстензивностният икономически растеж, нормално-ектрастензивностният
икономически растеж и т.н. (както и техните разновидности); преобладаващофитензивностният
икономически
растеж,
преобладаващо-котензивностният икономически растеж, преобладаващо-квантитензивностният
икономически растеж, преобладаващо-квалитензивностният икономически
растеж, преобладаващо-екстензивностният икономически растеж, преобладаващо-ектрастензивностният икономически растеж и т.н. (както и техните
разновидности); предимствено-фитензивностният икономически растеж,
предимствено-котензивностният икономически растеж, предимственоквантитензивностният икономически растеж, предимствено-квалитензивностният икономически растеж, предимствено-екстензивностният икономически растеж, предимствено-ектрастензивностният икономически рас135
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж и т.н. (както и техните разновидности); и т.н. Тези разновидности се извеждат с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Вж. тензивен икономически растеж и тензотичен икономически растеж.
ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (tensivity of the economic
growth) (*) – абсолютно изразено участие g на даден фактор на икономическия
растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което в абсолютни единици (в процентни пунктове) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на растежа. Сумата
K

∑ gk

=y

k =1

от всички тензитети gk (k = 1, 2, …, K) на растежа, конституирани по даден
признак, е равна на темпа растежа y (с gk е означен тензитетът, произтичащ от
k-тият вид фактор, а с K – броят на видовете фактори, конституирани по този
признак). В разглеждания контекст величината y, равна на темпа на икономическия растеж, е общият тензитет на икономическия растеж.
Типологията на тензитетите на икономическия растеж се изгражда според
типологията на факторите на икономическия растеж и типологията на икономическия растеж. Тук са посочени някои от позициите на типологията на
икономическите тензитети. Според динамичността на параметрите на икономическия растеж се разграничават постоянен тензитет на икономическия
растеж – когато последният има постоянни параметри и е стационарен икономически растеж, и променлив тензитет на икономическия растеж – когато последният има променливи параметри и е нестационарен икономичеси
растеж. В случай че по силата на някакъв признак темпът на икономическия
растеж се раздели (се разбие) на две части в абсолютно изражение (на два
тензитета на икономическия растеж), тогава според вариантите на съотношението между тези две части (изразяващи ролите на съотвестващите им типове от фактори на икономическия растеж за неговото формиране) се конституира бинарна типология на тензитета на икономическия растеж* (binary
typology of the tensivity of economic growth). Тя е една от значимите разновидности на неговата типология изобщо. В зависимост от типа на признака, по
силата на който темпът на икономическия растеж си разделя бинарно, се раз-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------личават аналитична, хомеостазисна, креативна, релейна и битернална бинарна
типология на тензитета на икономическия растеж.

Аналитична бинарна типология на тензитета на икономическия растеж
Според заданието на икономическия анализ се разграничават фиксиран
(зададен) и кофиксиран тензитет на икономическия растеж. Това е аналитична бинарна типология на тензитета на икономическия растеж* (analytical
binary typology of the tensivity of economic growth). Според нея фиксираният
тензитет на икономическия растеж (или още фитензитет на икономическия растеж) fi е тензитетът, формиран от действието на някакъв фиксиран
(зададен, посочен, определен) фактор на икономическия растеж. Кофиксираният тензитет на икономическия растеж (или още котензитет на икономическия растеж) co е тензитетът, формиран от действието на останалия (извън
фиксирания) фактор на икономическия растеж. Той е допълващият (над фиксирания) до темпа на икономическия растеж тензитет. Затова формулата
K

∑ gk

=y

k =1

тук е представена като равенство между темпа растежа y, от една страна, и сумата fi + co = y от фитензитета и котензитета на растежа, от друга. Фитензитетът и котензитетът са разновидности на по-общото понятие за битензитет на
икономическия растеж bi (съкратено от бинарностен тензитет).
Котензитетът на растежа има двояко проявление. Когато е положителна
величина и следователно съдейства за увеличаване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), той е инкотензитет на икономическия растеж

co + ≡ co > 0.
Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на
икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), той е декотензитет на
икономическия растеж

co − ≡ co < 0.
Фитензитетът на растежа също има двояко проявление. Когато е положителна
величина и следователно съдейства за увеличаване на икономическия ингре-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дер (респ. на темпа на растежа), той е инфитензитет на икономическия растеж

fi + ≡ fi > 0.
Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на
икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), той е дефитензитет на
икономическия растеж

fi − ≡ fi < 0.
Инфитензитетът и инкотензитетът са разновидности на по-общото понятие за
инбитензитет на икономическия растеж (съкратено от инбинарностен тензитет). От своя страна дефитензитетът и декотензитетът са разновидности на
по-общото понятие за дебитензитет на икономическия растеж (съкратено от
дебинарностен тензитет).
Нулевият фитензитет (fi = 0) се определя като безналичен фитензитет на
икономическия растеж, а нулевият котензитет (co = 0) – като безналичен котензитет на икономическия растеж. Те са разновидности на по-общото понятие за безналичен битензитет на икономическия растеж. Инфитензитета и
дефитензитета са разновидности на по-общото понятие за наличен фитензитет на икономическия растеж, инкотензитета и декотензитета са разновидности на по-общото понятие за наличен котензитет на икономическия
растеж, и инбитензитета и дебитензитета са разновидности на по-общото понятие за наличен битензитет на икономическия растеж.
Някои от разновидностите на аналитичната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж са представени в табл. 1 (за фитензитета), табл.
2 (за котензитета) и табл. 3 (за битензитета). Всички позиции, включени в табл.
1-16, са препратки към основни термини в енциклопедията.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Аналитичена бинарна типология на фитензитета на икономическия растеж
fi > y

fi = y

y > fi > 0,5y

fi = 0,5y

0,5y > fi >
0

fi = 0

fi < 0
Дефитензитет

Адифитензитет

Деафитензитет
(субинфитензитет)
Инфитензитет

Безналичен
Дефитенфитензитет
зитет
Субутвърден фитензитет
Миноритарен фитензитет

Утвърден фитензитет

Деафитензитет

Субпреобладаващ фитензитет
Непреобладаващ
фитензитет
Преобладаващ фитензитет

Хипергенен
фитензитет
Хипердостатъчен
фитензитет

Минорита- Безналичен
Дефитенрен фитенфитензитет
зитет
зитет

Субцялостен фитензитет

Цялостен
фитензитет
Суперцялостен
фитензитет

Балансиран
фитензитет

Деафитензитет

Частичен фитензитет

Достатъчноцялостен
фитензитет

Частично-утвърден
фитензитет
Предимствен
фитензитет

Балансиран
фитензитет

Деафитензитет

Миноритарен
фитензитет

Безналичен Дефитенфитензитет
зитет

Субхипергенен фитензитет
Нормален
фитензитет

Хипогенен фитензитет

Достатъчен фитензитет
Достатъчнопреобладаващ
фитензитет

Субдостатъчен фитензитет

Непреобладаващ адифитензитет
Недостатъчен
адифитензитет

Утвърден инфитензитет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Аналитичена бинарна типология на котензитета на икономическия растеж
co > y

co = y

y > co >
0,5y

co = 0,5y

0,5y > co >
0

co = 0

co < 0
Декотензитет

Адикотензитет

Деакотензитет
(субинкотензитет)
Инкотензитет

Безналичен
Дкоитенкотензитет
зитет
Субутвърден котензитет
Миноритарен котензитет

Утвърден котензитет

Деакотензитет

Субпреобладаващ котензитет
Непреобладаващ
котензитет
Преобладаващ котензитет

Хипергенен
котензитет
Хипердостатъчен
котензитет

Минорита- Безналичен
рен котенкотензитет
зитет

Декотензитет

Субцялостен котензитет

Цялостен
котензитет
Суперцялостен
котензитет

Балансиран
котензитет

Деакотензитет

Частичен котензитет

Достатъчноцялостен
котензитет

Частично-утвърден
котензитет
Предимствен
котензитет

Балансиран
котензитет

Деакотензитет

Миноритарен
котензитет

Безналичен
котензитет

Декотензитет

Субхипергенен котензитет
Нормален
котензитет

Хипогенен котензитет

Достатъчен котензитет
Достатъчнопреобладаващ
котензитет

Субдостатъчен котензитет

Непреобладаващ адикотензитет
Недостатъчен
адикотензитет

Утвърден котензитет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Аналитичена бинарна типология на битензитета на икономическия растеж
bi > y

bi = y

y > bi >
0,5y

bi = 0,5y

0,5y > bi >
0

bi = 0

bi < 0
Дебитензитет

Адибитензитет

Деабитензитет
(субинбитензитет)
Инбитензитет

Безналичен
Дебитенбитензитет
зитет
Субутвърден битензитет
Миноритарен битензитет

Утвърден битензитет

Деабитензитет

Субпреобладаващ битензитет
Непреобладаващ
Битензитет
Преобладаващ битензитет

Хипергенен
битензитет
Хипердостатъчен
битензитет

Минорита- Безналичен
Дебитенрен битенбитензитет
зитет
зитет

Субцялостен битензитет

Цялостен
битензитет
Суперцялостен
битензитет

Балансиран
битензитет

Деабитензитет

Частичен битензитет

Достатъчноцялостен
битензитет

Частично-утвърден
битензитет
Предимствен
битензитет

Балансиран
битензитет

Деабитензитет

Миноритарен
битензитет

Безналичен Дебитенбитензитет
зитет

Субхипергенен битензитет
Нормален
битензитет

Хипогенен битензитет

Достатъчен битензитет
Достатъчнопреобладаващ
битензитет

Субдостатъчен битензитет

Непреобладаващ адибитензитет
Недостатъчен
адибитензитет

Утвърден инбитензитет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хомеостазисна бинарна типология на тензитета на икономическия
растеж
Според отношението на факторите на растежа към икономическата мяра
се разграничават количествен и качествен тензитет. Това е хомеостазисна бинарна типология на тензитета на икономическия растеж* (homeostasys binary typology of the tensivity of economic growth) (вж. икономически хомеостазис). Според нея количественият тензитет на икономическия растеж (квантитензитетът на икономическия растеж) q е тензитетът, формиран от количественото действие на факторите на растежа (от въздействието на тяхното
количество) (вж. икономическо количество). Той е форма на проявление на
фитензитетът на растежа. Качественият тензитет на икономическия растеж
(квалитензитетът на икономическия растеж) r е тензитетът, формиран от
качественото действие на факторите на растежа (от въздействието на тяхното
качеството) (вж. икономическо качество). Той е форма на проявление на котенезитетът на растежа. Затова формулата
K

∑ gk

=y

k =1

тук е представена от сумата q + r = y. От своя страна, количественото въздействие на факторите може да се проявява като резултат от техния обем – тогава е
налице обемен тензитет на икономическия растеж* (volumetric tensivity of
economic growth) e, или като резултат от техния мащаб – тогава е налице мащабен тензитет на икономическия растеж* (scale tensivity of economic
growth) s. Следователно q + r = e + s + r = y. Квантитензитетът и квалитензитетът са разновидности на по-общото понятие за хомеотензитет на икономическия растеж o (съкратено от хомеостазисен тензитет) (последният е
форма на битензитета на икономическия растеж).
Квалитензитетът на растежа има двояко проявление. Когато е положителна величина и следователно съдейства за увеличаване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), той е инквалитензитет на икономическия
растеж

r+ ≡ r > 0
(и е форма на проявление на инкотензитетът). Когато е отрицателна величина
и следователно съдейства за намаляване на икономическия ингредер (респ. на
темпа на растежа), той е деквалитензитет на икономическия растеж
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------r− ≡ r < 0
(и е форма на проявление на декотензитетът). Квантитензитетът на растежа
също има двояко проявление. Когато е положителна величина и следователно
съдейства за увеличаване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), той е инквантитензитет на икономическия растеж
q+ ≡ q > 0
(и е форма на проявление на инфитензитетът). Когато е отрицателна величина
и следователно съдейства за намаляване на икономическия ингредер (респ. на
темпа на растежа), той е деквантитензитет на икономическия растеж
q− ≡ q < 0
(и е форма на проявление на дефитензитетът). Инквантитензитетът и инквалитензитетът са разновидности на по-общото понятие за инхомеотензитет на
икономическия растеж (съкратено от инхомеостазисен тензитет). От своя
страна деквантитензитетът и деквалитензитетът са разновидности на пообщото понятие за дехомеотензитет на икономическия растеж (съкратено от
дехомеостазисен тензитет).
Нулевият квантитензитет (q = 0) се определя като безналичен квантитензитет на икономическия растеж, а нулевият квалитензитет (r = 0) – като безналичен квалитензитет на икономическия растеж. Те са разновидности на
по-общото понятие за безналичен хомеотензитет на икономическия растеж.
Инквантитензитета и деквантитензитета са разновидности на по-общото понятие за наличен квантитензитет на икономическия растеж, инквалитензитета
и деквалитензитета са разновидности на по-общото понятие за наличен квалитензитет на икономическия растеж, и инхомеотензитета и дехомеотензитета
са разновидности на по-общото понятие за наличен хомеотензитет на икономическия растеж.
Някои от разновидностите на хомеостазисната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж са представени в табл. 4 (за квантитензитета),
табл. 5 (за квалитензитета) и табл. 6 (за хомеотензитета).
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до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Хомеостазисна бинарна типология на квантитензитета на икономическия растеж
Q>y

q=y

y > q > 0,5y

q = 0,5y

0,5y > q > 0

q=0

q<0
Деквантитензитет

Адиквантитензитет

Деаквантитензитет
(субинквантитензитет)
Безналичен
квантитензитет

Инквантитензитет

Деквантитензитет

Субутвърден квантитензитет
Миноритарен
квантитензитет

Утвърден квантитензитет

Деаквантитензитет

Субпреобладаващ квантитензитет
Непреобладаващ
квантитензитет
Преобладаващ квантитензитет

Хипергенен
квантитензитет
Хипердостатъчен
квантитензитет

Минорит.
квантитензитет

Безналичен
квантитензитет

Деквантитензитет

Субцялостен квантитензитет

Цялостен
квантитензитет

Суперцялостен
квантитензитет

Балансиран
квантитензитет

Деаквантитензитет

Частичен квантитензитет

Достатъчноцялостен
квантитензитет

Частично-утвърден
квантитензитет
Предимствен
квантитензитет

Балансиран
квантитензитет

Деаквантитензитет

Миноритарен
квантитензитет

Безналичен
квантитензитет

Деквантитензитет

Субхипергенен квантитензитет
Нормален
квантитензитет

Хипогенен квантитензитет

Достатъчен квантитензитет
Достатъчнопреобладаващ
квантитензитет

Субдостатъчен квантитензитет

Непреобладаващ адиквантитензитет
Недостатъчен
адиквантитензитет

Утвърден инквантитензитет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Хомеостазисна бинарна типология на квалитензитета на икономическия растеж
r>y

r=y

y > r > 0,5y

r = 0,5y

0,5y > r > 0

r=0

r<0
Деквалитензитет

Адиквалитензитет

Деаквалитензитет
(субинквалитензитет)
Инквалитензитет

Безналичен
квалитензитет

Деквалитензитет

Субутвърден квалитензитет
Миноритарен квалитензитет

Утвърден квалитензитет

Деаквалитензитет

Субпреобладаващ квалитензитет
Непреобладаващ
квалитензитет
Преобладаващ квалитензитет

Хипергенен
квалитензитет
Хипердостатъчен
квалитензитет

Минорирен квалитензитет

Безналичен
квалитензитет

Деквалитензитет

Субцялостен квалитензитет

Цялостен
квалитензитет
Суперцялостен
квалитензитет

Балансиран
квалитензитет

Деаквалитензитет

Частичен квалитензитет

Достатъчноцялостен
квалитензитет

Частично-утвърден
квалитензитет
Предимствен
квалитензитет

Балансиран
квалитензитет

Миноритарен
квалитензитет

Деаквалитензитет

Безналичен
квалитензитет

Деквалитензитет

Субхипергенен квалитензитет
Нормален
квалитензитет

Хипогенен квалитензитет

Достатъчен квалитензитет
Достатъчнопреобладаващ
квалитензитет

Субдостатъчен квалитензитет

Непреобладаващ адиквалитензитет
Недостатъчен
адиквалитензитет

Утвърден инквалитензитет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Хомеостазисна бинарна типология на хомеотензитета на икономическия растеж
o>y

o=y

y > o > 0,5y

o = 0,5y

0,5y > o > 0

o=0

o<0
Дехомеотензитет

Адихомеотензитет

Деахомеотензитет
(субинхомеотензитет)
Инхомеотензитет

Безналичен
хомеотензитет

Дехомеотензитет

Субутвърден хомеотензитет
Миноритарен хомеотензитет

Утвърден хомеотензитет

Деахомеотензитет

Субпреобладаващ хомеотензитет
Непреобладаващ
хомеотензитет
Преобладаващ хомеотензитет

Хипергенен
хомеотензитет
Хипердостатъчен
хомеотензитет

Минорирен хомеотензитет

Безналичен
хомеотензитет

Дехомеотензитет

Субцялостен хомеотензитет

Цялостен
хомеотензитет

Суперцялостен
хомеотензитет

Балансиран
хомеотензитет

Деахомеотензитет

Частичен хомеотензитет

Достатъчноцялостен
хомеотензитет

Частично-утвърден
хомеотензитет
Предимствен
хомеотензитет

Балансиран
хомеотензитет

Деахомеотензитет

Миноритарен
хомеотензитет

Безналичен
хомеотензитет

Дехомеотензитет

Субхипергенен хомеотензитет
Нормален
хомеотензитет

Хипогенен хомеотензитет

Достатъчен хомеотензитет

Субдостатъчен хомеотензитет

Достатъчнопреобладаващ

Непреобладаващ адихомеотензитет

Субадихомео-

хомеотензитет
Недостатъчен
Утвърден инхомеотензитет

адихомеотензитет
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до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Креативна бинарна типология на тензитета на икономическия растеж
Според креативността на факторите на икономическия растеж (т.е. според основната класификация на икономическия растеж) се разграничават екстензитет, инекстензитет, деекстензитет, екстратензитет, интензитет (съкратено от инекстратензитет) и детензитет (съкратено от деекстратензитет, същото
като дезинтензитет) на икономическия растеж. Това е креативна бинарна типология на тензитета на икономическия растеж* (creative binary typology of
the tensivity of economic growth). Съотношенията между тези шест креативни
разновидности на тензитета на икономическия растеж и разновидностите,
свързани с икономическата мяра (според хомеостазисната типология), са показани във фиг. 1 (където ИР е “икономически растеж”).
Тензитет на ИР g

Количествен
тензитет на ИР
(квантитензитет) q

Обемен
тензитет на ИР e

Качествен
тензитет на ИР
(квалитензитет) r

Мащабен
тензитет на ИР s

Екстензитет на ИР
e

Инекстензитет на ИР e+

Качествен
тензитет на ИР r

Екстратензитет на
ИР h

Деекстензитет на ИР e–

Интензитет
на ИР h+

Детензитет
на ИР h–

Тензитет на ИР g
Фиг. 1. Разновидности на тензитетът на икономическия растеж според отношението към икономическата мяра и според креативността на факторите на
растежа
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до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Екстензитетът на икономическия растеж e е тензитетът, който е формиран от действието на екстензивните фактори на икономическия растеж и
се покрива с понятието за обемен тензитет на икономическия растеж*
(volumetric tensivity of economic growth) e, който има количествена природа
(дължи се само на промяна в обема на факторите на икономическия растеж)
(вж. количествен фактор на икономическия растеж). Затова по определение
той е квантиекстензитет на икономическия растеж* (quantiextensivity of
economic growth) e и е форма на проявление на фитензитета на растежа. Екстратензитетът на икономическия растеж h е тензитетът, формиран от действието на екстратензивните фактори на икономическия растеж (дължи се на
факторни въздействия, извън екстезивните въздействия на промяната в обема
на факторите на икономическия растеж). Той е форма на проявление на котензитета на растежа. Затова формулата
K

∑ gk

=y

k =1

тук е представена от сумата e + h = y. От своя страна, екстратензитетът на растежа съдържа две съставки. Първата съставка се дължи на мащаба на факторите на растежа и затова е мащабен екстратензитет на икономическия растеж* (scale extratensivity of economic growth) s [същото като мащабен тензитет на икономическия растеж* (scale tensivity of economic growth) s]. Тъй като има количествена природа, тази първа съставка е количествен екстратензитет на икономическия растеж* (quantitative extratensivity of economic
growth) или още квантиекстратензитет на икономическия растеж* (quantiextratensivity of economic growth) s. Втората съставка се дължи на качеството на факторите на растежа и затова е качествен екстратензитет на икономическия растеж* (qualitative extratensivity of economic growth) r или още
квалиекстратензитет на икономическия растеж* (qualiextratensivity of
economic growth) (същото като квалитензитет на икономическия растеж)
(вж. качествен фактор на икономическия растеж). Затова h = s + r. Следователно e + h = e + s + r = y. Екстензитетът и екстратензитетът са разновидности
на по-общото понятие за креатензитет на икономическия растеж d (съкратено от креативностен тензитет) (последният е форма на битензитета на
икономическия растеж).
Екстратензитетът на растежа има двояко проявление. Когато е положителна величина и следователно съдейства за увеличаване на икономическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредер (респ. на темпа на растежа), той е инекстратензитет на икономическия растеж или накратко интензитет на икономическия растеж

h + ≡ h > 0.
Той е форма на проявление на инкотензитета на растежа. Когато е отрицателна
величина и следователно съдейства за намаляване на икономическия ингредер
(респ. на темпа на растежа), той е деекстратензитет на икономическия растеж или накратко детензитет на икономическия растеж (същото като дезинтензитет на икономическия растеж)

h − ≡ h < 0.
Той е форма на проявление на декотензитета на растежа. В този контекст може
да има: (1) мащабен интензитет на икономическия растеж* (scale intensivity
of economic growth) [съкратено от мащабен инекстратензитет на икономическия растеж* (scale inextratensivity of economic growth)]

s + ≡ s > 0,
който е количествен интензитет на икономическия растеж* (quantitative
intensivity of economic growth) [съкратено от количествен инекстратензитет на икономическия растеж* (quantitative inextratensivity of economic
growth)], и (2) качествен интензитет на икономическия растеж* (qualitative
intensivity of economic growth) [съкратено от качествен инекстратензитет
на икономическия растеж* (qualitative inextratensivity of economic growth)]

r + ≡ r > 0;
и (3) мащабен детензитет на икономическия растеж* (scale detensivity of
economic growth) [съкратено от мащабен деекстратензитет на икономическия растеж* (scale deextratensivity of economic growth)]

s − ≡ s > 0,
който е количествен детензитет на икономическия растеж* (quantitative detensivity of economic growth) [съкратено от количествен деекстратензитет
на икономическия растеж* (quantitative deextratensivity of economic growth)],
и (4) качествен детензитет на икономическия растеж* (qualitative detensivity
of economic growth) [съкратено от качествен деекстратензитет на икономическия растеж* (qualitative deextratensivity of economic growth)]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------r − ≡ r > 0.
Интензитетът и детензитетът на растежа са резултат от различни съчетания на посочените последни четири разновидности на неговия тензитет. Екстензитетът на растежа също има двояко проявление. Когато е положителна величина и следователно съдейства за увеличаване на икономическия ингредер
(респ. на темпа на растежа), той е инекстензитет на икономическия растеж

e + ≡ e > 0.
Той е форма на проявление на инфитензитета на растежа. Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), той е деекстензитет на икономическия растеж

e − ≡ e < 0.
Той е форма на проявление на дефитензитета на растежа. Инекстензитетът и
инекстратензитетът (интензитетът) са разновидности на по-общото понятие за
инкреатензитет на икономическия растеж (съкратено от инкреативностен
тензитет). От своя страна деекстензитетът и деекстратензитетът (детензитетът) са разновидности на по-общото понятие за декреатензитет на икономическия растеж (съкратено от декреативностетен тензитет).
При едновременното прилагане на хомеостазисната и креативната бинарна типология на икономическия тензитет се пораждат различни негови разновидности. (1) По определение екстензитетът на икономическия растеж е количествен екстензитет на икономическия растеж* (quantitative extensivity of
economic growth), т.е. квантиекстензитет на икономическия растеж* (quantiextensivity of economic growth) e [в т.ч. квантиинекстензитет на икономическия растеж* (quantiinextensivity of economic growth) e+ и квантидеекстензитет на икономическия растеж* (quantiinextensivity of economic growth) e–].
Наред с това обаче той е породен само от обема на идентифицираните фактори
и затова е и обемен екстензитет на икономическия растеж* (volumetric extensivity of economic growth) e. (2) Eкстратензитетът на икономическия растеж
може да бъде както количествен, така и качествен. Количественият екстратензитет на икономическия растеж, т.е. квантиекстратензитетът на икономическия растеж s (в т.ч. квантиинтензитет на икономическия растеж s+ и квантидетензитет на икономическия растеж s–) е мащабният екстратензитет на икономическия растеж s. Качественият екстратензитет на икономическия растеж,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------т.е. квалиекстратензитетът на икономическия растеж r (в т.ч. квалиинтензитет
на икономическия растеж r+ и квантидетензитет на икономическия растеж r–) е
самият качествен тензитет на икономическия растеж r (квалитензитет на икономическия растеж).
Нулевият екстензитет (e = 0) се определя като безналичен екстензитет на
икономическия растеж, а нулевият екстратензитет (h = 0) – като безналичен
екстратензитет на икономическия растеж. Те са разновидности на пообщото понятие за безналичен креатензитет на икономическия растеж.
Инекстензитета и деекстензитета са разновидности на по-общото понятие за
наличен екстензитет на икономическия растеж, интензитета и детензитета са
разновидности на по-общото понятие за наличен екстратензитет на икономическия растеж, и инкреатензитета и декреатензитета са разновидности на
по-общото понятие за наличен креатензитет на икономическия растеж.
Някои от разновидностите на креативната бинарна типология на тензитета
на икономическия растеж са представени в табл. 7 (за екстензитета), табл. 8 (за
екстратензитета) и табл. 9 (за креатензитета).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Креативна бинарна типология на екстензитета на икономическия растеж
e>y

e=y

y > e > 0,5y

e = 0,5y

0,5y > e > 0

e=0

e<0
Деекстензитет

Адиекстензитет

Деаекстензитет
(субинекстензитет)
Безналичен
екстензитет

Инекстензитет

Деекстензитет

Субутвърден екстензитет
Миноритарен екстензитет

Утвърден екстензитет

Деаекстензитет

Субпреобладаващ екстензитет
Непреобладаващ
екстензитет
Преобладаващ екстензитет

Хипергенен
екстензитет
Хипердостатъчен
екстензитет

Миноритарен екстензитет

Безналичен
екстензитет

Деекстензитет

Субцялостен екстензитет

Цялостен
екстензитет
Суперцялостен
екстензитет

Балансиран
екстензитет

Деаекстензитет

Частичен екстензитет

Достатъчноцялостен
екстензитет

Частично-утвърден
екстензитет
Предимствен
екстензитет

Балансиран
екстензитет

Деаекстензитет

Миноритарен екстензитет

Безналичен
екстензитет

Деекстензитет

Субхипергенен екстензитет
Нормален
екстензитет

Хипогенен екстензитет

Достатъчен екстензитет
Достатъчнопреобладаващ
екстензитет

Субдостатъчен екстензитет

Непреобладаващ адиекстензитет
Недостатъчен
адиекстензитет

Утвърден инекстензитет

152

1432

Субадиекстензитет

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 8. Креативна бинарна типология на екстратензитета на икономическия растеж
h>y

h=y

y > h > 0,5y

h = 0,5y

h=0

0,5y > h > 0

h<0
Детензитет

Адиекстратензитет

Деаекстратензитет
(субинтензитет)
Интензитет

Безналичен
екстратензитет

Детензитет

Субутвърден екстратензитет
Миноритарен
екстратензитет

Утвърден екстратензитет

Деаекстратензитет

Субпреобладаващ екстратензитет
Непреобладаващ
екстратензитет
Преобладаващ екстратензитет

Хипергенен
екстратензитет
Хипердостатъчен
екстратензитет

Миноритарен
екстратензитет

Безналичен
екстратензитет

Детензитет

Субцялостен екстратензитет

Цялостен
екстратензитет

Суперцялостен
екстратензитет

Балансиран
екстратензитет

Деаекстратензитет

Частичен екстратензитет

Достатъчноцялостен
екстратензитет

Частично-утвърден
квалитензитет
Предимствен
екстратензитет

Балансиран
екстратензитет

Деаекстратензитет

Миноритарен
екстратензитет

Безналичен
екстратензитет

Детензитет

Субхипергенен екстратензитет
Нормален
екстратензитет

Хипогенен екстратензитет

Достатъчен екстратензитет
Достатъчнопреобладаващ
екстратензитет

Субдостатъчен екстратензитет

Непреобладаващ адиекстратензитет
Недостатъчен
адиекстратензитет

Утвърден инекстратензитет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 9. Креативна бинарна типология на креатензитета на икономическия растеж
d>y

d=y

y > d > 0,5y

d = 0,5y

0,5y > d > 0

d=0

d<0
Декреатензитет

Адикреатензитет

Деакреатензитет
(субинкреатензитет)
Инкреатензитет

Безналичен
креатензитет

Декреатензитет

Субутвърден креатензитет
Миноритарен креатензитет

Утвърден креатензитет

Деакреатензитет

Субпреобладаващ креатензитет
Непреобладаващ
креатензитет
Преобладаващ креатензитет

Хипергенен
креатензитет
Хипердостатъчен
креатензитет

Минори- Безналичен
тарен креакреатензитет
тензитет

Декреатензитет

Субцялостен креатензитет

Цялостен
креатензитет
Суперцялостен
креатензитет

Балансиран
креатензитет

Деакреатензитет

Частичен креатензитет

Достатъчноцялостен
креатензитет

Частично-утвърден
креатензитет
Предимствен
креатензитет

Балансиран
креатензитет

Деакреатензитет

Миноритарен
креатензитет

Безналичен
креатензитет

Декреатензитет

Субхипергенен креатензитет
Нормален
креатензитет

Хипогенен креатензитет

Достатъчен креатензитет
Достатъчнопреобладаващ
креатензитет

Субдостатъчен креатензитет

Непреобладаващ адикреатензитет
Недостатъчен
адикреатензитет

Утвърден инкреатензитет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Релейна бинарна типология на тензитета на икономическия растеж
Според обемната идентифицираност на факторите на растежа (което се
определя от формата на използваната ингредиентна икономическа функция,
моделираща растежа) се разграничават катензитет (затворен тензитет, т.е. тензитет на идентифицираните фактори) и оптензитет (отворен тензитет, т.е. тензитет на неидентифицираните фактори) на икономическия растеж. Това е релейна бинарна типология на тензитета на икономическия растеж* (relay
binary typology of the tensivity of economic growth) (от затворено и отворено,
които са състояния на релейния механизъм). Катензитетът на икономическия растеж i (съкратено от затворен тензитет) е тензитетът, формиран от
действието на обемно идентифицираните фактори на икономическия растеж. Той е форма на проявление на фитензитета на растежа. Извежда се от
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста
m

y = f ( x ) = ∑ α j x j + a,
j =1

и се определя по формулата
m

i = ∑α jxj,
j =1

където αj, j = 1, 2 , …, m, са степенните параметри (определяни по статистически начин) на динамичната ингредиентна икономическа функция (те са още и
съответните коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към
икономическия ингредор) от j – тия вид, xj – темпът на прираста (в процент) на
идентифицирания фактор на икономическия растеж) от j-тия вид, j = 1, 2, …,
m, m – броят на видовете идентифицирани фактори. Оптензитетът на икономическия растеж a (съкратено от отворен тензитет) е тензитетът, формиран от действието на обемно неидентифицираните фактори на икономическия растеж. Той е форма на проявление на котензитета на растежа. Равен е на
свободната съставка на темпа на икономическия растеж y (при посочения
формат на степенната динамична ингредиентна икономическа функция). Така
че формулата
K

∑ gk

=y

k =1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тук е представена от сумата i + a = y. Катензитетът и оптензитетът са разновидности на по-общото понятие за ретензитет на икономическия растеж j
(съкратено от релеен тензитет) (последният е форма на битензитета на икономическия растеж).
Оптензитетът на растежа има двояко проявление. Когато е положителна
величина и следователно съдейства за увеличаване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), той е иноптензитет на икономическия растеж

a+ ≡ a > 0
и е форма на проявление на инкотензитета на растежа. Когато е отрицателна
величина и следователно съдейства за намаляване на икономическия ингредер
(респ. на темпа на растежа), той е деоптензитет на икономическия растеж

a− ≡ a < 0
и е форма на проявление на декотензитета на растежа. Катензитетът на растежа също има двояко проявление. Когато е положителна величина и следователно съдейства за увеличаване на икономическия ингредер (респ. на темпа на
растежа), той е инкатензитет на икономическия растеж

i+ ≡ i > 0
и е форма на проявление на инфитензитета на растежа. Когато е отрицателна
величина и следователно съдейства за намаляване на икономическия ингредер
(респ. на темпа на растежа), той е декатензитет на икономическия растеж

i− ≡ i < 0
и е форма на проявление на дефитензитета на растежа. Инкатензитетът и
иноптензитетът са разновидности на по-общото понятие за инретензитет на
икономическия растеж (съкратено от инрелейностен тензитет). От своя
страна декатензитетът и деоптензитетът са разновидности на по-общото понятие за деретензитет на икономическия растеж (съкратено от дерелейностен
тензитет).
Нулевият катензитет (i = 0) се определя като безналичен катензитет на
икономическия растеж, а нулевият оптензитет (a = 0) – като безналичен оптензитет на икономическия растеж. Те са разновидности на по-общото понятие за безналичен ретензитет на икономическия растеж. Инкатензитетът и
декатензитетът са разновидности на по-общото понятие за наличен катензи-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тет на икономическия растеж, иноптензитетът и деоптензитетът са разновидности на по-общото понятие за наличен оптензитет на икономическия
растеж, и инретензитета и деретензитета са разновидности на по-общото понятие за наличен ретензитет на икономическия растеж.
Някои от разновидностите на релейната бинарна типология на тензитета
на икономическия растеж са представени в табл. 10 (за катензитета), табл. 11
(за оптензитета) и табл. 12 (за ретензитета).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 10. Релейна бинарна типология на катензитета на икономическия растеж
i>y

i=y

y > i > 0,5y

i = 0,5y

0,5y > i > 0

i=0

i<0
Декатензитет

Адикатензитет

Деакатензитет
(субинкатензитет)
Безналичен
катензитет

Инкатензитет

Декатензитет

Субутвърден катензитет
Миноритарен-катензитет

Утвърден катензитет

Деакатензитет

Субпреобладаващ катензитет
Непреобладаващ
катензитет
Преобладаващ катензитет

Хипергенен
катензитет
Хипердостатъчен
катензитет

Минорита- Безналичен
рен катенкатензитет
зитет

Декатензитет

Субцялостен катензитет

Цялостен
катензитет
Суперцялостен
катензитет

Балансиран
катензитет

Деакатензитет

Частичен катензитет

Достатъчноцялостен
катензитет

Частично-утвърден
катензитет
Предимствен катензитет

Балансиран
катензитет

Деакатензитет

Миноритарен катензитет

Безналичен
катензитет

Декатензитет

Субхипергенен катензитет
Нормален
катензитет

Хипогенен катензитет

Достатъчен катензитет
Достатъчнопреобладаващ
катензитет

Субдостатъчен катензитет

Непреобладаващ адикатензитет
Недостатъчен
адикатензитет

Утвърден инкатензитет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 11. Релейна бинарна типология на оптензитета на икономическия растеж
a>y

a=y

y > a > 0,5y

a = 0,5y

0,5y > a > 0

a=0

a<0
Деоптензитет

Адиоптензитет

Деаоптензитет
(субиноптензитет)
Иноптензитет

Безналичен
оптензитет

Деоптензитет

Субутвърден оптензитет
Миноритарен
оптензитет

Утвърден оптензитет

Деаоптензитет

Субпреобладаващ оптензитет
Непреобладаващ
оптензитет
Преобладаващ оптензитет

Хипергенен
оптензитет
Хипердостатъчен
оптензитет

Минорит. Безналичен
оптензитет оптензитет

Деоптензитет

Субцялостен оптензитет

Цялостен
оптензитет
Суперцялостен
оптензитет

Балансиран
оптензитет

Деаоптензитет

Частичен оптензитет

Достатъчноцялостен
оптензитет

Частично-утвърден
оптензитет
Предимствен оптензитет

Балансиран
оптензитет

Деаоптензитет

Минори- Безналичен
тарен
оптензитет
оптензитет

Деоптензитет

Субхипергенен оптензитет
Нормален
оптензитет

Хипогенен оптензитет

Достатъчен оптензитет
Достатъчнопреобладаващ
оптензитет

Субдостатъчен оптензитет

Непреобладаващ адиоптензитет
Недостатъчен
адиоптензитет

Утвърден иноптензитет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 12. Релейна бинарна типология на ретензитета на икономическия растеж
j>y

j=y

y > j > 0,5y

j = 0,5y

0,5y > j > 0

j=0

j<0
Деретензитет

Адиретензитет

Деаретензитет
(субинретензитет)
Инретензитет

Безналичен
ретензитет

Деретензитет

Субутвърден ретензитет
Миноритарен
ретензитет

Утвърден ретензитет

Деаретензитет

Субпреобладаващ ретензитет
Непреобладаващ
ретензитет
Преобладаващ ретензитет

Хипергенен
ретензитет
Хипердостатъчен
ретензитет

Минорит.
ретензитет

Безналичен
ретензитет

Деретензитет

Субцялостен ретензитет

Цялостен
ретензитет
Суперцялостен
ретензитет

Балансиран
ретензитет

Деаретензитет

Частичен ретензитет

Достатъчноцялостен
ретензитет

Частично-утвърден
ретензитет
Предимствен
ретензитет

Балансиран
ретензитет

Деаретензитет

Миноритарен
ретензитет

Безналичен
ретензитет

Деретензитет

Субхипергенен ретензитет
Нормален
ретензитет

Хипогенен ретензитет

Достатъчен ретензитет
Достатъчнопреобладаващ
ретензитет

Субдостатъчен ретензитет

Непреобладаващ адиретензитет
Недостатъчен
адиретензитет

Утвърден инретензитет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------При едновременното прилагане на релейната, креативната и хомеостазисната бинарна типология на икономическия тензитет се пораждат различни негови разновидности.
(1) По определение екстензитетът на икономическия растеж е затворен
екстензитет на икономическия растеж* (closed extensivity of the economic
growth) [същото като каекстензитет на икономическия растеж* (caextensivity of the economic growth)] e [в т.ч. каинекстензитет на икономическия растеж* (cainextensivity of the economic growth) e+ и кадеекстензитет на икономическия растеж* (cadeextensivity of the economic growth) e–]. Наред с това
обаче той е породен само от обема на идентифицираните фактори и затова е и
обемен каекстензитет на икономическия растеж* (volumetric caextensivity of
the economic growth) e [в т.ч. обемен каинекстензитет на икономическия
растеж* (volumetric cainextensivity of the economic growth) e+ и обемен кадеекстензитет на икономическия растеж* (volumetric cadeextensivity of the
economic growth) e–] {който е и обемен количествен каекстензитет на икономическия растеж* (volumetric quantitative caextensivity of the economic
growth) [същото като обемен квантикаекстензитет на икономическия растеж* (volumetric quanticaextensivity of the economic growth)] e [в т.ч. обемен
квантикаинекстензитет на икономическия растеж* (volumetric quanticainextensivity of the economic growth) e+ и обемен квантикадеекстензитет на
икономическия растеж* (volumetric quanticadeextensivity of the economic
growth) e–]}.
(2) Eкстратензитетът на икономическия растеж може да бъде както затворен, така и отворен.
(а) Затвореният екстратензитет на икономическия растеж* (closed extratensivity of the economic growth) [същото като каекстратензитет на икономическия растеж* (caextratensivity of the economic growth)] h [в т.ч. каинекстратензитет на икономическия растеж* (cainextratensivity of the economic
growth) h+ и кадеекстратензитет на икономическия растеж* (cadeextratensivity of the economic growth) h–] може да бъде (α) както мащабен каекстратензитет на икономическия растеж* (scale caextratensivity of the economic
growth) s [в т.ч. мащабен каинекстратензитет на икономическия растеж*
(scale cainextratensivity of the economic growth) s+ и мащабен кадеекстратензитет на икономическия растеж* (scale cadeextratensivity of the economic
growth) s–] {който е и мащабен количествен каекстратензитетът на
икономическия растеж* (scale quantitative caextratensivity of the economic
growth) [същото като мащабен квантикаекстратензитет на икономическия
растеж* (scale quanticaextratensivity of the economic growth) s], в т.ч. мащабен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж* (scale quanticaextratensivity of the economic growth) s], в т.ч. мащабен
квантикаинекстратензитет на икономическия растеж* (scale quanticainextratensivity of the economic growth) s+ и мащабен квантикадеекстратензитет
на икономическия растеж* (scale quanticadeextratensivity of the economic
growth) s–}, (β) така и качествен каекстратензитет на икономическия растеж* (qualitative caextratensivity of the economic growth) [същото като кваликаекстратензитет на икономическия растеж* (qualicaextratensivity of the
economic growth)] r [в т.ч. кваликаинекстратензитет на икономическия
растеж* (qualicainextratensivity of the economic growth) r+ и кваликадеекстратензитет на икономическия растеж* (qualicadeextratensivity of the economic
growth) r–].
(б) Отвореният екстратензитет на икономическия растеж* (open extratensivity of the economic growth) [същото като опекстратензитет на икономическия растеж* (opextratensivity of the economic growth)] a [в т.ч. опинекстратензитет на икономическия растеж* (opinextratensivity of the economic
growth) a+ и опдеекстратензитет на икономическия растеж* (opdeextratensivity of the economic growth) a–] може да бъде (α) както мащабен опекстратензитет на икономическия растеж* (scale opextratensivity of the economic
growth) s [в т.ч. мащабен опинекстратензитет на икономическия растеж*
(scale opinextratensivity of the economic growth) s+ и мащабен опдеекстратензитет на икономическия растеж* (scale opdeextratensivity of the economic
growth) s–] {който е и мащабен количествен опекстратензитет на икономическия растеж* (scale quantitative opextratensivity of the economic growth) [същото като мащабен квантиопекстратензитет на икономическия растеж*
(scale quantitopextratensivity of the economic growth)] s [в т.ч. мащабен квантиопинекстратензитет на икономическия растеж* (scale quantitopinextratensivity of the economic growth) s+ и мащабен квантиопдеекстратензитет на икономическия растеж* (scale quantitopdeextratensivity of the economic growth) s–
]}, (β) така и качествен опекстратензитет на икономическия растеж* (qualitative opextratensivity of the economic growth) [същото като квалиопекстратензитет на икономическия растеж* (qualiopextratensivity of the economic
growth)] r [в т.ч. квалиопинекстратензитет на икономическия растеж*
(qualiopextratensivity of the economic growth) r+ и квалиопдеекстратензитет на
икономическия растеж* (qualiopextratensivity of the economic growth) r–].
(3) Понятията за (а) затворен екстратензитет на икономическия растеж
(същото като каекстратензитет на икономическия растеж) (в т.ч. каинекстратензитет на икономическия растеж и кадеекстратензитет на икономическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж), от една страна, и (б) отворен екстратензитет на икономическия растеж (същото като опекстратензитет на икономическия растеж) (в т.ч. опинекстратензитет на икономическия растеж и опдеекстратензитет на икономическия
растеж), от друга, са разновидности на по-общото понятие за екстратензитет
на икономическия растеж h [в т.ч. за интензитет на икономическия растеж
(съкратено от инекстратензитет на икономическия растеж) h+ и за детензитет на икономическия растеж (съкратено от деекстратензитет на икономическия растеж) h–].
(4) Понятията за (а) мащабен каекстратензитет на икономическия растеж s
(в т.ч. мащабен каинекстратензитет на икономическия растеж s+ и мащабен
кадеекстратензитет на икономическия растеж s–) [който е и мащабен количествен каекстратензитетът на икономическия растеж (същото като мащабен квантикаекстратензитет на икономическия растеж) s (в т.ч. мащабен квантикаинекстратензитет на икономическия растеж s+ и мащабен квантикадеекстратензитет на икономическия растеж s–)], от една страна, и (б) мащабен опекстратензитет на икономическия растеж s (в т.ч. мащабен опинекстратензитет на икономическия растеж s+ и мащабен опдеекстратензитет на икономическия растеж s–) [който е и мащабен количествен опекстратензитет на икономическия
растеж (същото като мащабен квантиопекстратензитет на икономическия растеж) s (в т.ч. мащабен квантиопинекстратензитет на икономическия растеж s+
и мащабен квантиопдеекстратензитет на икономическия растеж s–)], от друга
страна, са разновидности на по-общото понятие за мащабен екстратензитет
на икономическия растеж* (scale extratensivity of the economic growth) {в т.ч.
за мащабен интензитет на икономическия растеж* (scale intensivity of the
economic growth) [съкратено от мащабен инекстратензитет на икономическия растеж* (scale inextratensivity of the economic growth)] и за мащабен детензитет на икономическия растеж* (scale detensivity of the economic growth)
[съкратено от мащабен деекстратензитет на икономическия растеж* (scale
deextratensivity of the economic growth)]} {който е и мащабен количествен екстратензитетът на икономическия растеж* (scale quantitative extratensivity of
the economic growth) [същото като мащабен квантиекстратензитет на икономическия растеж* (scale quantiextratensivity of the economic growth)] [в т.ч.
мащабен квантиинекстратензитет на икономическия растеж* (scale quantiinextratensivity of the economic growth) и мащабен квантидеекстратензитет
на икономическия растеж* (scale quantideextratensivity of the economic
growth)]}.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(5) Понятията за (а) качествен каекстратензитет на икономическия растеж
(същото като кваликаекстратензитет на икономическия растеж) r (в т.ч. кваликаинекстратензитет на икономическия растеж r+ и кваликадеекстратензитет на
икономическия растеж r–), от една страна, и (б) качествен опекстратензитет на
икономическия растеж (същото като квалиопекстратензитет на икономическия
растеж) r (в т.ч. квалиопинекстратензитет на икономическия растеж r+ и квалиопдеекстратензитет на икономическия растеж r–), от друга страна, са разновидности на по-общото понятие за качествен екстратензитет на икономическия растеж* (qualitative extratensivity of the economic growth) [същото като
квалиекстратензитет на икономическия растеж* (qualiextratensivity of the
economic growth)] [в т.ч. квалиинекстратензитет на икономическия растеж* (qualiinextratensivity of the economic growth) и квалидеекстратензитет
на икономическия растеж* (qualideextratensivity of the economic growth)].
(6) Понятията за (а) обемен каекстензитет на икономическия растеж (в т.ч.
обемен каинекстензитет на икономическия растеж и обемен кадеекстензитет
на икономическия растеж) [който е и обемен количествен каекстензитет на
икономическия растеж (същото като обемен квантикаекстензитет на икономическия растеж) (в т.ч. обемен квантикаинекстензитет на икономическия растеж
и обемен квантикадеекстензитет на икономическия растеж)], от една страна, и
(б) мащабен екстратензитет на икономическия растеж (в т.ч. мащабен интензитет на икономическия растеж и мащабен детензитет на икономическия растеж) [който е и мащабен количествен екстратензитетът на икономическия растеж (същото като мащабен квантиекстратензитет на икономическия растеж) (в
т.ч. мащабен квантиинекстратензитет на икономическия растеж и мащабен
квантидеекстратензитет на икономическия растеж)], от друга страна, са разновидности на по общото понятие за количествен тензитет на икономическия
растеж (същото като квантитензитет на икономическия растеж).
(7) Понятията за (а) обемен количествен каекстензитет на икономическия
растеж (същото като обемен квантикаекстензитет на икономическия растеж) (в
т.ч. обемен квантикаинекстензитет на икономическия растеж и обемен квантикадеекстензитет на икономическия растеж), от една страна, и (б) мащабен количествен каекстратензитет на икономическия растеж (същото като мащабен
квантикаекстратензитет на икономическия растеж) (в т.ч. мащабен квантикаинекстратензитет на икономическия растеж и мащабен квантикадеекстратензитет на икономическия растеж), от друга страна, са разновидности на пообщото понятие за количествен катензитет на икономическия растеж*
(quantitative catensivity of the economic growth) [същото като квантикатензи-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тет на икономическия растеж* (quanticatensivity of the economic growth)].
Понятието за мащабен количествен опекстратензитет на икономическия растеж (същото като мащабен квантиопекстратензитет на икономическия растеж)
(в т.ч. мащабен квантиопинекстратензитет на икономическия растеж и мащабен квантиопдеекстратензитет на икономическия растеж) е идентично с понятието за количествен оптензитет на икономическия растеж* (quantitative
optensivity of the economic growth) [същото като квантиоптензитет на икономическия растеж* (quantioptensivity of the economic growth)].
(8) Понятието за качествен каекстратензитет на икономическия растеж
(същото като кваликаекстратензитет на икономическия растеж) (в т.ч. кваликаинекстратензитет на икономическия растеж и кваликадеекстратензитет на
икономическия растеж) е идентично с понятието за качествен катензитет на
икономическия растеж* (qualitative catensivity of the economic growth) [същото като кваликатензитет на икономическия растеж* (qualicatensivity of the
economic growth)]. Понятието за качествен опекстратензитет на икономическия растеж (същото като квалиопекстратензитет на икономическия растеж) (в
т.ч. квалиопинекстратензитет на икономическия растеж и квалиопдеекстратензитет на икономическия растеж) е идентично с понятието за качествен оптензитет на икономическия растеж* (qualitative optensivity of the economic
growth) [същото като квалиоптензитет на икономическия растеж* (qualioptensivity of the economic growth)].
(9) Понятията за количествен катензитет на икономическия растеж (същото като квантикатензитет на икономическия растеж) и количествен оптензитет
на икономическия растеж (същото като квантиоптензитет на икономическия
растеж) са разновидности на по-общото понятие за количествен тензитет на
икономическия растеж (същото като квантитензитет на икономическия
растеж). Понятията за качествен катензитет на икономическия растеж (същото като кваликатензитет на икономическия растеж) и качествен оптензитет на
икономическия растеж (същото като квалиоптензитет на икономическия растеж) са разновидности на по-общото понятие за качествен тензитет на икономическия растеж (същото като квалитензитет на икономическия растеж).
Понятията за количествен катензитет на икономическия растеж и качествен
катензитет на икономическия растеж са разновидности на по-общото понятие
за затворен тензитет на икономическия растеж (същото като катензитет
на икономическия растеж). Понятията за количествен оптензитет на икономическия растеж и качествен оптензитет на икономическия растеж са разно-

165

1445

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------видности на по-общото понятие за отворен тензитет на икономическия растеж (същото като оптензитет на икономическия растеж).

Разновидности на релейната бинарна типология на икономическия
тензитет според начина на моделиране на растежа
Според формата на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста (според начина на моделиране на икономическия растеж) се коституират седем разновидности на релейната бинарна
типология на икономическия тензитет: (1) открито-хомогенностната релейна бинарна типология на икономическия тензитет* (discoverlyhomogeneitic relay binary typology of the economic tensivity), (2) откритонехомогенностната релейна бинарна типология на икономическия тензитет* (discoverly-heterogeneitic relay binary typology of the economic tensivity), (3)
закрито-нехомогенностната релейна бинарна типология на икономическия тензитет* (coverly-heterogeneitic relay binary typology of the economic tensivity); техни обобщени разновидности са: (4) откритата релейна бинарна
типология на икономическия тензитет* (discovered relay binary typology of
the economic tensivity), (5) закритата релейна бинарна типология на икономическия тензитет* (covered relay binary typology of the economic tensivity),
(6) хомогенностната релейна бинарна типология на икономическия тензитет* (homogeneitic relay binary typology of the economic tensivity), (7) нехомогенностната релейна бинарна типология на икономическия тензитет*
(heterogeneitic relay binary typology of the economic tensivity). Те се разкриват с
помощта на системата от степенни динамични ингредиентни икономически
функции в темпове на прираста
m

(1) yε = f ε ( x) = ∑ ε j x j + h,
j =1

m

∑ ε j = 1,
j =1

m

(2) yβ = f β ( x) = ∑ β j x j + r ,
j =1
m

(3) y η = f η ( x) = ∑ η j x j ,
j =1

която е еквивалентна на съотношенията

(1) yε = e + h,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) yβ = p + r ,
(3) y η = f .
В нея с (1) е означена хомогенностната степенна динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста с неидентифицирани фактори,
с (2) – нехомогенностната степенна динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста с неидентифицирани фактори, и с (3) – нехомогенностната степенна динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста без неидентифицирани фактори. Тази система кореспондира със системата от степенни динамични ингредиентни икономически
функции в обемно изражение, чиято форма в непрекъснат вид е

m ε

(1) Yε (t ) = Fε ( X (t ), t ) = Aε  ∏ X j j (t )  e ε 0t ,
 j =1


m

∑ ε j = 1,
j =1

m β

(2) Yβ (t ) = Fβ ( X (t ), t ) = Aβ  ∏ X j j (t )  eβ 0t ,
 j =1

m η

(3) Yη (t ) = Fη ( X (t ), t ) = Aη  ∏ X j j (t ) ,
 j =1

0 < t < T,
а в дискретен вид е

 m ε j  ε 0t
(1) Yεt = Fε ( X t , t ) = Aε  ∏ X jt  e ,
 j =1

m β
(2) Yβt = Fβ ( X t , t ) = Aβ  ∏ X jt j
 j =1

m

∑ ε j = 1,
j =1

 β 0t
e ,



m η
(3) Yηt = Fη ( X t , t ) = A η  ∏ X jt j
 j =1
t = 1, 2 ,..., T .


,



С (1) и Fε е маркирана хомогенностната степенна динамична ингредиентна
икономическа функция (СДИИФ) в обемно изражение с неидентифицирани
фактори, а с yε – постоянният темп на прираста на Fε; с (2) и Fβ – в нехомоген-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ностната СДИИФ в обемно изражение с неидентифицирани фактори, а с yβ –
постоянният темп на прираста на Fβ; и с (3) и Fη – в нехомогенностната СДИИФ в обемно изражение без неидентифицирани фактори, а с yη – постоянният
темп на прираста на Fη. Тук:
yε = dYε/Yε, yβ = dYβ/Yβ, yη = dYη/Yη е темпът на прираста (в процент) на икономическия ингредер Yε(t), Yβ(t), Yη(t) (на ингредера на икономическия растеж),
същото като темп на икономическия растеж;
Yε(t), Yβ(t), Yη(t) – функцията по отношение на обема на икономическия ингредер (на ингредера на икономическия растеж);
xj = dXj/Xj – темпът на прираста (в процент) на икономическия ингредор
Xj(t) (на ингредора на икономическия растеж, на идентифицирания фактор на
икономическия растеж) от j-тия вид (j = 1, 2, …, m);
x – икономическият вектор, съставен от елементите xj (j = 1, 2, …, m);
Xj(t) – функцията по отношение на времето на обема на икономическия
ингредор (на ингредора на икономическия растеж) от j-тия вид (j = 1, 2, …, m);
m – броят на видовете икономически ингредори [размерността на пространството на икономическите ингредори* (economic ingredors space)].
Коефициентите на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор εj, βj, ηj, j = 1, 2 , …, m, и свободната експонента ε0, β0 (респ.
свободната съставка h = 100ε0, r = 100β0) (всички те са съставки на темпа на
икономическия растеж) са формирани под въздействието на различните фактори на икономическия растеж. По-специално εj, βj, ηj, j = 1, 2 , …, m, са степенните параметри (определяни по статистически начин) на динамичната ингредиентна икономическа функция. Те са още и съответните хомогенностни
коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор* (homogeneitic coefficients of economic ingreder elasticity to
the economic ingredor); частично-нехомогенностни коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор*
(partially-heterogeneitic coefficients of economic ingreder elasticity to the economic
ingredor) или напълно-нехомогенностни коефициенти на еластичността на
икономическия ингредер към икономическия ингредор* (fullyheterogeneitic coefficients of economic ingreder elasticity to the economic
ingredor); εj, βj, ηj показва с колко пункта нараства темпът на прираста на икономическия ингредер (отразяващо екстензивното, неекстензивното или цялостното въздействие на съответния ингредор върху ингредера) при нарастване с
един пункт на темпа на прираста на икономическия ингредор от j-тия вид (показва също с колко процентни пункта нараства темпът на икономическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж, ако при постоянни други условия темпът на прираста xj на j-тия вид
фактор на растежа се увеличи с един процент).
Останалите символи имат следното значение:
ε0, βj, ηj е свободната експонента (респ. свободната съставка h, r на темпа
на икономическия растеж), изразяваща интензивното действие на всички фактори на растежа;
Aε, Aβ, Aη – мащабът на икономическото функциониране* (economic
creation functioning) на съответната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста (също определян по статистически начин)];
Xt е векторът на ингредорите (в случая на идентифицираните фактори) на
икономическия растеж (t = 1, 2, …, T), съставен от елементите Xjt, j = 1, 2, …,
m, [всяко Xjt е обемът на j-тия вид ингредор на растежа през t-тия единичен
(обикновено годишен) интервал от време];
T – времевият хоризонт на растежа;
Yεt – обемът на ингредера на растежа през t-тия единичен интервал от време.
1. Открито-хомогенностната релейна бинарна типология на икономическия тензитет* (discoverly-homogeneitic relay binary typology of the economic tensivity) се изгражда чрез първото уравнение в темпове на прираста
m

(1) yε = f ε ( x) = ∑ ε j x j + h,
j =1

m

∑ ε j = 1,
j =1

което е хомогенностната степенна динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста с неидентифицирани фактори. Тук εj, j = 1, 2
, …, m, са степенните параметри (определяни по статистически начин) на динамичната ингредиентна икономическа функция (1); те са още и съответните
коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор от j – тия вид, които във функия (1) са хомогенностните коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор. Според открито-хомогенностната релейна бинарна типология се разграничават открито-хомогенностен катензитет и оптензитет на икономическия
растеж. Открито-хомогенностният катензитет на икономическия растеж*
(discoverly-homogeneitic catensivity of the economic growth) e се определя по
формулата
m

e = ∑ε jxj
j =1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------и е формиран от действието на обемно идентифицираните фактори на икономическия растеж, сумата от чиито коефициенти на еластичност е равна на
единица, т.е.
m

∑ε j

= 1.

j =1

Той има чисто екстензивна природа и е форма на проявление на катензитета, а
чрез него и на фитензитета на растежа. Открито-хомогенностният оптензитет на икономическия растеж* (discoverly-homogeneitic optensivity of the
economic growth) h е формиран от действието на обемно неидентифицираните
фактори на икономическия растеж при динамичната ингредиентна икономическа функция (1). Той има чисто екстратензивна природа и е форма на проявление на оптензитета, а чрез него и на котензитета на растежа. Равен е на свободната съставка на темпа на прираста на икономическия растеж y [при посочения формат (1) на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция]. Така че формулата
K

∑ gk

=y

k =1

тук е представена от сумата e + h = y. Открито-хомогенностният катензитет и
оптензитет са разновидности на по-общото понятие за откритохомогенностен ретензитет на икономическия растеж* (discoverlyhomogeneitic retensivity of the economic growth).
Открито-хомогенностният оптензитет на растежа има двояко проявление.
Когато е положителна величина и следователно съдейства за увеличаване на
икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), той е откритохомогенностен иноптензитет на икономическия растеж* (discoverlyhomogeneitic inoptensivity of the economic growth)

h + ≡ h > 0.
Той е форма на проявление на иноптензитета, а чрез него и на инкотензитета
на растежа. Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), той е откритохомогенностен деоптензитет на икономическия растеж* (discoverlyhomogeneitic deoptensivity of the economic growth)

h − ≡ h < 0.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Той е форма на проявление на деоптензитета, а чрез него и на декотензитета на
растежа. Открито-хомогенностният катензитет на растежа също има двояко
проявление. Когато е положителна величина и следователно съдейства за увеличаване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), той е открито-хомогенностен инкатензитет на икономическия растеж* (discoverlyhomogeneitic incatensivity of the economic growth)

e + ≡ e > 0.
Той е форма на проявление на инкатензитета, а чрез него и на инфитензитета
на растежа. Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), той е откритохомогенностен декатензитет на икономическия растеж* (discoverlyhomogeneitic decatensivity of the economic growth)

e − ≡ e < 0.
Той е форма на проявление на декатензитета, а чрез него и на дефитензитета
на растежа. Открито-хомогенностният инкатензитет и иноптензитет са разновидности на по-общото понятие за открито-хомогенностен инретензитет на
икономическия растеж* (discoverly-homogeneitic inretensivity of the economic
growth). От своя страна открито-хомогенностният декатензитет и деоптензитет
са разновидности на по-общото понятие за открито-хомогенностен деретензитет на икономическия растеж* (discoverly-homogeneitic deretensivity of the
economic growth).
2. Открито-нехомогенностната релейна бинарна типология на икономическия тензитет* (discoverly-heterogeneitic relay binary typology of the economic tensivity) се изгражда чрез второто уравнение в темпове на прираста
m

(2) yβ = f β ( x) = ∑ β j x j + r ,
j =1

което е нехомогенностната степенна динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста с неидентифицирани фактори. Тук βj, j = 1, 2
, …, m, са степенните параметри (определяни по статистически начин) на динамичната ингредиентна икономическа функция (2); те са още и съответните
коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор от j – тия вид, които във функия (2) са частичнонехомогенностните коефициенти на еластичността на икономическия ингре-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дер към икономическия ингредор. Според открито-нехомогенностната релейна
бинарна типология се разграничават открито-нехомогенностен катензитет и
оптензитет на икономическия растеж. Открито-нехомогенностният катензитет на икономическия растеж* (discoverly-heterogeneitic catensivity of the economic growth) p се определя по формулата
m

p = ∑β j x j
j =1

и е формиран от действието на обемно идентифицираните фактори на икономическия растеж, сумата от чиито коефициенти на еластичност не е равна
на единица, т.е.
m

∑ β j ≠ 1.
j =1

Той има чисто количествена природа и е форма на проявление на катензитета,
а чрез него и на фитензитета на растежа. Открито-нехомогенностният оптензитет на икономическия растеж* (discoverly-heterogeneitic optensivity of
the economic growth) r е формиран от действието на обемно неидентифицираните фактори на икономическия растеж при динамичната ингредиентна
икономическа функция (2). Той има чисто качествена природа и е форма на
проявление на иптензитета, а чрез него и на котензитета на растежа. Равен е на
свободната съставка на темпа на прираста на икономическия растеж y [при
посочения формат (2) на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция]. Така че формулата
K

∑ gk

=y

k =1

тук е представена от сумата p + r = y, където p = e + s. Откритонехомогенностният катензитет и оптензитет са разновидности на по-общото
понятие за открито-нехомогенностен ретензитет на икономическия растеж* (discoverly-heterogeneitic retensivity of the economic growth).
Открито-нехомогенностният оптензитет на растежа има двояко проявление. Когато е положителна величина и следователно съдейства за увеличаване
на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), той е откритонехомогенностен иноптензитет на икономическия растеж* (discoverlyheterogeneitic inoptensivity of the economic tensivity)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------r + ≡ r > 0.
Той е форма на проявление на иноптензитета, а чрез него и на инкотензитета
на растежа. Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), той е откритонехомогенностен деоптензитет на икономическия растеж* (discoverlyheterogeneitic deoptensivity of the economic growth)

r − ≡ r < 0.
Той е форма на проявление на деоптензитета, а чрез него и на декотензитета на
растежа. Открито-нехомогенностният катензитет на растежа също има двояко
проявление. Когато е положителна величина и следователно съдейства за увеличаване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), той е открито-нехомогенностен инкатензитет на икономическия растеж* (discoverly-heterogeneitic incatensivity of the economic growth)

p + ≡ p > 0.
Той е форма на проявление на инкатензитета, а чрез него и на инфитензитета
на растежа. Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), той е откритонехомогенностен декатензитет на икономическия растеж* (discoverlyheterogeneitic decatensivity of the economic growth)

p − ≡ p < 0.
Той е форма на проявление на декатензитета, а чрез него и на дефитензитета
на растежа. Открито-нехомогенностният инкатензитет и иноптензитет са разновидности на по-общото понятие за открито-нехомогенностен инретензитет на икономическия растеж* (discoverly-heterogeneitic inretensivity of the
economic growth). От своя страна открито-нехомогенностният декатензитет и
деоптензитет са разновидности на по-общото понятие за откритонехомогенностен деретензитет на икономическия растеж* (discoverlyheterogeneitic deretensivity of the economic growth).
3. Закрито-нехомогенностната релейна бинарна типология на икономическия тензитет* (coverly-heterogeneitic relay binary typology of the economic tensivity) се изгражда чрез третото уравнение в темпове на прираста
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------m

(3) y η = f η ( x) = ∑ η j x j ,
j =1

което е нехомогенностната степенна динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста без неидентифицирани фактори. Тук ηj, j = 1,
2 , …, m, са степенните параметри (определяни по статистически начин) на
динамичната ингредиентна икономическа функция (3); те са още и съответните коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор от j – тия вид, които във функия (3) са напълнонехомогенностните коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор. Според закрито-нехомогенностната релейна
бинарна типология се конституира закрито-нехомогенностен катензитет на
икономическия растеж* (coverly-heterogeneitic catensivity of the economic
growth) f се определя по формулата
m

f = ∑ηjxj
j =1

и е формиран от действието на обемно идентифицираните фактори на икономическия растеж, сумата от чиито коефициенти на еластичност не е равна
на единица, т.е.
m

∑ η j ≠ 1.
j =1

Той е форма на проявление на катензитета, а чрез него и на фитензитета на
растежа. Така че формулата
K

∑ gk

=y

k =1

тук е представена от сумата f = y, където

f = p + r = e + s + r.
Закрито-нехомогенностният интертензитет е идентичен с понятието за закрито-нехомогенностен ретензитет на икономическия растеж* (coverlyheterogeneitic retensivity of the economic growth).
Закрито-нехомогенностният катензитет на растежа има двояко проявление. Когато е положителна величина и следователно съдейства за увеличаване
на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), той е закрито-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нехомогенностен инкатензитет на икономическия растеж* (coverlyheterogeneitic incatensivity of the economic growth)
f + ≡ f > 0.
Той е форма на проявление на инкатензитета, а чрез него и на инфитензитета
на растежа. Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), той е закритонехомогенностен декатензитет на икономическия растеж* (coverlyheterogeneitic decatensivity of the economic growth)

f − ≡ f < 0.
Той е форма на проявление на декатензитета, а чрез него и на дефитензитета
на растежа. Закрито-нехомогенностният инкатензитет е идентичен с понятието
за закрито-нехомогенностен инретензитет на икономическия растеж*
(coverly-heterogeneitic inretensivity of the economic growth). От своя страна закрито-нехомогенностният декатензитет на икономическия растеж е идентичен с
понятието за закрито-нехомогенностен деретензитет на икономическия
растеж* (coverly-heterogeneitic deretensivity of the economic growth).
4. Откритата релейна бинарна типология на икономическия тензитет* (discovered relay binary typology of the economic tensivity) е общо понятие
за открито-хомогенностната релейна бинарна типология на икономическия тензитет и открито-нехомогенностната релейна бинарна типология
на икономическия тензитет. Тя се изгражда чрез уравнението в темпове на
прираста
m

(4) yµ = f µ ( x) = ∑ µ j x j + b,
j =1

което е степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с неидентифицирани фактори. То е обобщение на посочените
по-горе уравнения в темпове на прираста
m

(1) yε = f ε ( x) = ∑ ε j x j + h,
j =1

m

∑ ε j = 1,
j =1

m

(2) yβ = f β ( x) = ∑ β j x j + r ,
j =1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------които са хомогенностната степенна динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста с неидентифицирани фактори и нехомогенностната степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с неидентифицирани фактори. В обобщеното уравнение (4) µj,
j = 1, 2 , …, m, са степенните параметри (определяни по статистически начин)
на динамичната ингредиентна икономическа функция (4); те са още и съответните коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор от j – тия вид при наличието на неидентифицирани фактори
и са общо понятие за коефициентите на еластичността εj и βj. Според откритата релейна бинарна типология се разграничават открит катензитет и открит
оптензитет на икономическия растеж. Откритият катензитет на икономическия растеж* (discovered catensivity of the economic growth) w (общо понятие за открито-хомогенностния катензитет на икономическия растеж и
открито-нехомогенностния катензитет на икономическия растеж) се
определя по формулата
m

w = ∑µ j x j ,
j =1

формиран е от действието на обемно идентифицираните фактори на икономическия растеж и e общо понятие за тензитетите e и p. Той е форма на проявление на катензитета, а чрез него и на фитензитета на растежа. Откритият
оптензитет на икономическия растеж* (discovered optensivity of the economic
growth) (общо понятие за открито-хомогенностния оптензитет на икономическия растеж и открито-нехомогенностния оптензитет на икономическия растеж) b е формиран от действието на обемно неидентифицираните
фактори на икономическия растеж при динамичната ингредиентна икономическа функция (4). Той е форма на проявление на оптензитета, а чрез него и на
котензитета на растежа. Равен е на свободната съставка на темпа на прираста
на икономическия растеж y [при посочения формат (4) на степенната динамична ингредиентна икономическа функция] и са общо понятие за тензитетите
h и r. Така че формулата
K

∑ gk

=y

k =1

тук е представена от сумата w + b = y. Откритият катензитет и оптензитет са
разновидности на по-общото понятие за открит ретензитет на икономичес-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кия растеж* (discovered retensivity of the economic growth) (общо понятие за
открито-хомогенностния ретензитет на икономическия растеж и открито-нехомогенностния ретензитет на икономическия растеж).
Откритият оптензитет на растежа има двояко проявление. Когато е положителна величина и следователно съдейства за увеличаване на икономическия
ингредер (респ. на темпа на растежа), той е открит иноптензитет на икономическия растеж* (discovered inoptensivity of the economic growth) (общо понятие за открито-хомогенностния иноптензитет на икономическия растеж и открито-нехомогенностния иноптензитет на икономическия растеж)
b + ≡ b > 0.
Той е форма на проявление на иноптензитета, а чрез него и на инкотензитета
на растежа. Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), той е открит
деоптензитет на икономическия растеж* (discovered deoptensivity of the economic growth) (общо понятие за открито-хомогенностния деоптензитет на
икономическия растеж и открито-нехомогенностния деоптензитет на
икономическия растеж)

b − ≡ b < 0.
Той е форма на проявление на деекстертензитета, а чрез него и на декотензитета на растежа. Откритият катензитет на растежа също има двояко проявление. Когато е положителна величина и следователно съдейства за увеличаване
на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), той е открит инкатензитет на икономическия растеж* (discovered incatensivity of the economic
growth) (общо понятие за открито-хомогенностния инкатензитет на икономическия растеж и открито-нехомогенностния инкатензитет на икономическия растеж)

w + ≡ w > 0.
Той е форма на проявление на инкатензитета, а чрез него и на инфитензитета
на растежа. Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), той е открит
декатензитет на икономическия растеж* (discovered decatensivity of the economic growth) (общо понятие за открито-хомогенностния декатензитет на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж и открито-нехомогенностния декатензитет на
икономическия растеж)
w − ≡ w < 0.
Той е форма на проявление на деинтертензитета, а чрез него и на дефитензитета на растежа. Откритият инкатензитет и иноптензитет са разновидности на
по-общото понятие за открит инретензитет на икономическия растеж* (discovered inretensivity of the economic growth) (общо понятие за откритохомогенностния инретензитет на икономическия растеж и откритонехомогенностния инретензитет на икономическия растеж). От своя
страна откритият декатензитет и деоптензитет са разновидности на по-общото
понятие за открит деретензитет на икономическия растеж* (discovered deretensivity of the economic growth) (общо понятие за открито-хомогенностния
деретензитет на икономическия растеж и открито-нехомогенностния
деретензитет на икономическия растеж).
5. Закритата релейна бинарна типология на икономическия тензитет*
(covered relay binary typology of the economic tensivity) е идентична с понятието
за закрито-нехомогенностната релейна бинарна типология на икономическия тензитет. Тя се изгражда чрез уравнението в темпове на прираста
m

(5) y η = f η ( x) = ∑ η j x j ,
j =1

което е степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста без неидентифицирани фактори и е идентично с нехомогенностната степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста без неидентифицирани фактори (3). Според закритата релейна
бинарна типология се въвежда понятието за закрит катензитет на икономическия растеж* (covered catensivity of the economic growth) f [идентичен с понятието за закрито-нехомогенностен катензитет на икономическия растеж]. Определя се по формулата
m

f = ∑ηjxj
j =1

и е формиран от действието на обемно идентифицираните фактори на икономическия растеж. Той е форма на проявление на катензитета, а чрез него и
на фитензитета на растежа. Така че формулата
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------K

∑ gk

=y

k =1

тук е представена от сумата f = y. Закритият катензитет е идентичен с понятието за закрит ретензитет на икономическия растеж* (covered retensivity of the
economic growth) (последният е идентичен с понятието за закритонехомогенностния ретензитет на икономическия растеж).
Закритият катензитет на растежа има двояко проявление. Когато е положителна величина и следователно съдейства за увеличаване на икономическия
ингредер (респ. на темпа на растежа), той е закрит инкатензитет на икономическия растеж* (covered incatensivity of the economic growth) (идентичен с
понятието за закрито-нехомогенностния рекатензитет на икономическия
растеж)

f + ≡ f > 0.
Той е форма на проявление на инкатензитета, а чрез него и на инфитензитета
на растежа. Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), той е закрит
декатензитет на икономическия растеж* (covered decatensivity of the economic growth) (идентичен с понятието за закрито-нехомогенностния декатензитет на икономическия растеж)

f − ≡ f < 0.
Той е форма на проявление на декатензитета, а чрез него и на дефитензитета
на растежа. Закритият инкатензитет е идентичен с понятието да закрит инретензитет на икономическия растеж* (covered inretensivity of the economic
growth) (последният идентичен с понятието за закрито-нехомогенностния
инретензитет на икономическия растеж). От своя страна, закритият декатензитет е идентичен с понятието да закрит деретензитет на икономическия
растеж* (covered deretensivity of the economic growth) (последният идентичен с
понятието за закрито-нехомогенностния деретензитет на икономическия
растеж).
6. Хомогенностната релейна бинарна типология на икономическия
тензитет* (homogeneitic relay binary typology of the economic tensivity) е идентична с понятието за открито-хомогенностната релейна бинарна типология на икономическия тензитет. Тя се изгражда чрез уравнението в темпове
на прираста
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------m

(6) yε = f ε ( x) = ∑ ε j x j + h,
j =1

m

∑ε j

= 1,

j =1

което е хомогенностната степенна динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста и е идентично с хомогенностната степенна
динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с неидентифицирани фактори (1). Според хомогенностната релейна бинарна типология се разграничават хомогенностен катензитет и хомогенностен оптензитет на икономическия растеж. Хомогенностният катензитет на икономическия растеж* (homogeneitic catensivity of the economic growth) (идентичен с понятието за открито-хомогенностния катензитет на икономическия растеж) e се определя по формулата
m

e = ∑ε jxj
j =1

и е формиран от действието на хомогенностните обемно идентифицирани
фактори на икономическия растеж. Той е форма на проявление на детензитета, а чрез него и на фитензитета на растежа. Хомогенностният оптензитет на
икономическия растеж* (homogeneitic optensivity of the economic growth)
(идентичен с понятието за открито-хомогенностния оптензитет на икономическия растеж) h е формиран от действието на хомогенностните обемно
неидентифицирани фактори на икономическия растеж при динамичната ингредиентна икономическа функция (6). Той е форма на проявление на оптензитета, а чрез него и на котензитета на растежа. Равен е на свободната съставка
на темпа на прираста на икономическия растеж y [при посочения формат (6) на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция]. Така че формулата
K

∑ gk

=y

k =1

тук е представена от сумата e + h = y. Хомогенностният катензитет и оптензитет са разновидности на по-общото понятие за хомогенностния ретензитет на
икономическия растеж* (homogeneitic retensivity of the economic growth)
(идентичен с понятието за открито-хомогенностния ретензитет на икономическия растеж).
Хомогенностният катензитет на растежа има двояко проявление. Когато е
положителна величина и следователно съдейства за увеличаване на икономи-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия ингредер (респ. на темпа на растежа), той е хомогенностен инкатензитет на икономическия растеж* (homogeneitic incatensivity of the economic
growth) (идентичен с понятието за открито-хомогенностния рекатензитет
на икономическия растеж)

e + ≡ e > 0.
Той е форма на проявление на инкатензитета, а чрез него и на инфитензитета
на растежа. Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), той е хомогенностен декатензитет на икономическия растеж* (homogeneitic decatensivity of the economic growth) (идентичен с понятието за откритохомогенностния декатензитет на икономическия растеж)

e − ≡ e < 0.
Той е форма на проявление на декатензитета, а чрез него и на дефитензитета
на растежа. Хомогенностният оптензитет на растежа също има двояко проявление. Когато е положителна величина и следователно съдейства за увеличаване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), той е хомогенностен иноптензитет на икономическия растеж* (homogeneitic inoptensivity
of the economic growth) (идентичен с понятието за открито-хомогенностния
иноптензитет на икономическия растеж)

h + ≡ h > 0.
Той е форма на проявление на иноптензитета, а чрез него и на инфитензитета
на растежа. Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), той е хомогенностен деоптензитет на икономическия растеж* (homogeneitic deoptensivity of the economic growth) (идентичен с понятието за откритохомогенностния деоптензитет на икономическия растеж)

h − ≡ h < 0.
Той е форма на проявление на деоптензитета, а чрез него и на декотензитета на
растежа. Хомогенностният инкатензитет и иноптензитет са разновидностина
по-общото понятие за хомогенностен инретензитет на икономическия растеж* (homogeneitic inretensivity of the economic growth) (идентичен с понятието
за открито-хомогенностния инретензитет на икономическия растеж).
От своя страна хомогенностният декатензитет и деоптензитет са разновиднос-

181

1461

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ти на по-общото понятие за хомогенностен деретензитет на икономическия
растеж* (homogeneitic deretensivity of the economic growth) (идентичен с понятието за открито-хомогенностния деретензитет на икономическия растеж).
(7) Нехомогенностната релейна бинарна типология на икономическия
тензитет* (heterogeneitic relay binary typology of the economic tensivity) е общо
понятие за открито-нехомогенностната релейна бинарна типология на
икономическия тензитет и закрито-нехомогенностната релейна бинарна
типология на икономическия тензитет. Тя се изгражда чрез уравнението в
темпове на прираста
m

( 7 ) y τ = f τ ( x ) = ∑ τ j x j + c,
j =1

което е нехомогенностната степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. То е обобщение на посочените по-горе
уравнения в темпове на прираста
m

(2) yβ = f β ( x) = ∑ β j x j + r ,
j =1
m

(3) y η = f η ( x) = ∑ η j x j ,
j =1

които са нехомогенностната степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с неидентифицирани фактори и нехомогенностната степенна динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста без неидентифицирани фактори. В обобщеното уравнение (4) τj, j = 1, 2 , …, m, са степенните параметри (определяни по статистически начин) на динамичната ингредиентна икономическа функция (7); те са още
и съответните коефициенти на еластичността на икономическия ингредер
към икономическия ингредор от j – тия вид при нехомогенностния вариант (7)
и са общо понятие за коефициентите на еластичността βj и ηj. Според нехомогенностната релейна бинарна типология се разграничават нехомогенностен
катензитет и нехомогенностен оптензитет на икономическия растеж. Нехомогенностният катензитет на икономическия растеж* (heterogeneitic catensivity of the economic growth) l (общо понятие за открито-нехомогенностния
катензитет на икономическия растеж и закрито-нехомогенностния катензитет на икономическия растеж) се определя по формулата
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------m

l = ∑τ jxj,
j =1

формиран е от действието на нехомогенностните обемно идентифицирани
фактори на икономическия растеж и e общо понятие за тензитетите p и f. Той
е форма на проявление на катензитета, а чрез него и на фитензитета на растежа. Нехомогенностният оптензитет на икономическия растеж*
(heterogeneitic optensivity of the economic growth) (общо понятие за откритонехомогенностния оптензитет на икономическия растеж и закритонехомогенностния оптензитет на икономическия растеж) c е формиран
от действието на нехомогенностните обемно неидентифицираните фактори
на икономическия растеж при динамичната ингредиентна икономическа функция (7). Той е форма на проявление на fmтензитета, а чрез него и на котензитета на растежа. Равен е на свободната съставка на темпа на прираста на
икономическия растеж y [при посочения формат (7) на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция] и е идентичен с тензитета r. Така че
формулата
K

∑ gk

=y

k =1

тук е представена от сумата l + c = y. Нехомогенностният катензитет и оптензитет са разновидности на по-общото понятие за нехомогенностен ретензитет
на икономическия растеж* (heterogeneitic retensivity of the economic growth)
(общо понятие за открито-нехомогенностния ретензитет на икономическия растеж и закрито-нехомогенностния ретензитет на икономическия
растеж).
Нехомогенностният оптензитет на растежа има двояко проявление. Когато
е положителна величина и следователно съдейства за увеличаване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), той е нехомогенностен иноптензитет на икономическия растеж* (heterogeneitic inoptensivity of the economic growth) (идентичен с понятието за открито-нехомогенностния иноптензитет на икономическия растеж)

c + ≡ c > 0.
Той е форма на проявление на иноптензитета, а чрез него и на инкотензитета
на растежа. Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), той е нехомо-

183

1463

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------генностен деоптензитет на икономическия растеж* (heterogeneitic deoptensivity of the economic growth) (идентичен с понятието за откритонехомогенностния деоптензитет на икономическия растеж)
c − ≡ c < 0.
Той е форма на проявление на деоптензитета, а чрез него и на декотензитета на
растежа. Нехомогенностният катензитет на растежа също има двояко проявление. Когато е положителна величина и следователно съдейства за увеличаване
на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), той е нехомогенностен инкатензитет на икономическия растеж* (heterogeneitic incatensivity of
the economic growth) (общо понятие за открито-нехомогенностния инкатензитет на икономическия растеж и закрито-нехомогенностния инкатертензитет на икономическия растеж)

l + ≡ l > 0.
Той е форма на проявление на инкатензитета, а чрез него и на инфитензитета
на растежа. Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), той е нехомогенностен декатензитет на икономическия растеж* (heterogeneitic decatensivity of the economic growth) (общо понятие за открито-нехомогенностния
декатензитет на икономическия растеж и закрито-нехомогенностния
декатензитет на икономическия растеж)

l − ≡ l < 0.
Той е форма на проявление на декатензитета, а чрез него и на дефитензитета
на растежа. Нехомогенностният инкатензитет и иноптензитет са разновидности на по-общото понятие за нехомогенностен инретензитет на икономическия растеж* (heterogeneitic inretensivity of the economic growth) (общо понятие
за открито-нехомогенностния инретензитет на икономическия растеж
и закрито-нехомогенностния инретензитет на икономическия растеж).
От своя страна нехомогенностният декатензитет и деоптензитет са разновидности на по-общото понятие за нехомогенностен деретензитет на икономическия растеж* (heterogeneitic deretensivity of the economic growth) (общо
понятие за открито-нехомогенностния деретензитет на икономическия
растеж и закрито-нехомогенностния деретензитет на икономическия
растеж).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------В табл. 13 са подредени символите на тензитета на икономическия растеж
съобразно с неговата релейна бинарна типология.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 13. Символика на тензитета на икономическия растеж според релейната бинарна
типология

G
i
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ε

e
w
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η
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h
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–
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–
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a

Някои обобщения на разновидностите на релейната бинарна типология на икономическия тензитет според начина на моделиране на растежа
По-долу са посочени някои обобщения на разновидностите на релейната
бинарна типология на икономическия тензитет според начина на моделиране
на растежа.
Първо, откритата релейна бинарна типология на икономическия
тензитет и закритата релейна бинарна типология на икономическия
тензитет се обобщават в по-общото понятие за релейностна бинарна типология на икономическия тензитет* (relayneitic binary typology of the economic tensivity) (обобщено от открито и закрито, които са позиции на входа
на релейностна икономическа система, и съкратено от relayneitic-operated) (попълно – релейностна релейна бинарна типология на икономическия тензитет) и са нейни разновидности. В резултат на това се конституират следните понятия:
1. Релейностен катензитет на икономическия растеж* (relayneitic catensivity of the economic growth), чиито разновидности са откритият и закритият
катензитет на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------2. Релейностен оптензитет на икономическия растеж* (relayneitic optensivity of the economic growth), който е идентичен с понятието за открит оптензитет на икономическия растеж;
3. Релейностен ретензитет на икономическия растеж* (relayneitic retensivity of the economic growth), чиито разновидности са откритият и закритият
ретензитет на икономическия растеж;
4. Релейностен инкатензитет на икономическия растеж* (relayneitic incatensivity of the economic growth), чиито разновидности са откритият и закритият инкатензитет на икономическия растеж;
5. Релейностен декатензитет на икономическия растеж* (relayneitic decatensivity of the economic growth), чиито разновидности са откритият и закритият декатензитет на икономическия растеж;
6. Релейностен иноптензитет на икономическия растеж* (relayneitic
inoptensivity of the economic growth), който е идентичен с понятието за открит
иноптензитет на икономическия растеж;
7. Релейностен деоптензитет на икономическия растеж* (relayneitic
deoptensivity of the economic growth), който е идентичен с понятието за открит
деоптензитет на икономическия растеж;
8. Релейностен инретензитет на икономическия растеж* (relayneitic inretensivity of the economic growth), чиито разновидности са откритият и закритият инретензитет на икономическия растеж;
9. Релейностен деретензитет на икономическия растеж* (relayneitic
deretensivity of the economic growth), чиито разновидности са откритият и закритият деретензитет на икономическия растеж.
Второ, хомогенностната релейна бинарна типология на икономическия тензитет и нехомогенностната релейна бинарна типология на икономическия тензитет се обобщават в по-общото понятие за хеогенностна
релейна бинарна типология на икономическия тензитет* (heogeneitic relay
binary typology of the economic tensivity) [обобщено и съкратено от хомогенностна и хетерогенностна (нехомогенностна)] и са нейни разновидности. В
резултат на това се конституират следните понятия:
1. Хеогенностен катензитет на икономическия растеж* (heogeneitic catensivity of the economic growth), чиито разновидности са хомогенностният и
нехомогенностният катензитет на икономическия растеж;
2. Хеогенностен оптензитет на икономическия растеж* (heogeneitic optensivity of the economic growth), чиито разновидности са хомогенностният и
нехомогенностният оптензитет на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Хеогенностен ретензитет на икономическия растеж* (heogeneitic retensivity of the economic growth), чиито разновидности са хомогенностният и
нехомогенностният ретензитет на икономическия растеж;
4. Хеогенностен инкатензитет на икономическия растеж* (heogeneitic
incatensivity of the economic growth), чиито разновидности са хомогенностният
и нехомогенностният инкатензитет на икономическия растеж;
5. Хеогенностен декатензитет на икономическия растеж* (heogeneitic
decatensivity of the economic growth), чиито разновидности са хомогенностният
и нехомогенностният декатензитет на икономическия растеж;
6. Хеогенностен иноптензитет на икономическия растеж* (heogeneitic
inoptensivity of the economic growth), чиито разновидности са хомогенностният
и нехомогенностният иноптензитет на икономическия растеж;
7. Хеогенностен деоптензитет на икономическия растеж* (heogeneitic
deoptensivity of the economic growth), чиито разновидности са хомогенностният
и нехомогенностният деоптензитет на икономическия растеж;
8. Хеогенностен инретензитет на икономическия растеж* (heogeneitic
inretensivity of the economic growth), чиито разновидности са хомогенностният
и нехомогенностният инретензитет на икономическия растеж;
9. Хеогенностен деретензитет на икономическия растеж* (heogeneitic
deretensivity of the economic growth), чиито разновидности са хомогенностният
и нехомогенностният деретензитет на икономическия растеж.

Битернална типология на тензитета на икономическия растеж
Според принадлежността на факторите на растежа (което се определя от
формата на използваната ингредиентна икономическа функция, моделираща
растежа) се разграничават интертензитет (вътрешен тензитет на икономическия растеж) и екстертензитет (външен тензитет на икономическия растеж). Това е битернална типология на тензитета на икономическия растеж* (biternal typology of the tensivity of economic growth) (от изразите internal
tensivity и external tensivity) (съкратено от битернална бинарна типология на
тензитетта на икономическия растеж). Интертензитет на икономическия растеж m е тензитетът, формиран от действието на вътрешни фактори на
икономическия растеж. Той е форма на проявление на фитензитета на растежа. Екстертензитет на икономическия растеж n е тензитетът, формиран от
действието на външни фактори на икономическия растеж. Той е форма на
проявление на котензитета на растежа. Така че формулата
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------K

∑ gk

=y

k =1

тук е представена от сумата m + n = y. Интертензитетът и екстертензитетът се
извеждат от степенната динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста. Те са разновидности на по-общото понятие за битертензитет на икономическия растеж k (съкратено от битерналностен тензитет) (последният е форма на битензитета на икономическия растеж).
Екстертензитетът на растежа има двояко проявление. Когато е положителна величина и следователно съдейства за увеличаване на икономическия
ингредер (респ. на темпа на растежа), той е инекстертензитет на икономическия растеж

n + ≡ n > 0.
Той е форма на проявление на инкотензитета на растежа. Когато е отрицателна
величина и следователно съдейства за намаляване на икономическия ингредер
(респ. на темпа на растежа), той е деекстертензитет на икономическия растеж

n − ≡ n < 0.
Той е форма на проявление на декотензитета на растежа. Интертензитетът на
растежа също има двояко проявление. Когато е положителна величина и следователно съдейства за увеличаване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), той е реинтертензитет на икономическия растеж

m + ≡ m > 0.
Той е форма на проявление на инфитензитета на растежа. Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), той е деинтертензитет на икономическия
растеж

m − ≡ m < 0.
Той е форма на проявление на дефитензитета на растежа. Реинтертензитетът и
инекстертензитетът са разновидности на по-общото понятие за инбитертензитет на икономическия растеж (съкратено от инбитерналностен тензитет). От своя страна деинтертензитетът и деекстертензитетът са разновиднос-

189

1469

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ти на по-общото понятие за дебитертензитет на икономическия растеж
(съкратено от дебитерналностен).
Нулевият интертензитет (m = 0) се определя като безналичен интертензитет на икономическия растеж, а нулевият екстертензитет (n = 0) – като
безналичен екстертензитет на икономическия растеж. Те са разновидности
на по-общото понятие за безналичен битертензитет на икономическия растеж. Реинтертензитета и деинтертензитета са разновидности на по-общото
понятие за наличен интертензитет на икономическия растеж, инекстертензитета и деекстертензитета са разновидности на по-общото понятие за наличен
екстертензитет на икономическия растеж, и инбитертензитета и дебитертензитета са разновидности на по-общото понятие за наличен битертензитет
на икономическия растеж.
Някои от разновидностите на битерналната типология на тензитета на
икономическия растеж са представени в табл. 14 (за интертензитета), табл. 15
(за екстертензитета) и табл. 16 (за битертензитета).
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до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 14. Битернална типология на интертензитета на икономическия растеж
M>y

m=y

m = 0,5y

y > m > 0,5y

0,5y > m> 0

m=0

m<0
Деинтертензитет

Адиинтертензитет

Деаинтертензитет
(субреинтертензитет)
Безналичен
интертензитет

Реинтертензитет

Деинтертензитет

Субутвърден интертензитет
Миноритарен
интертензитет

Утвърден интертензитет

Деаинтертензитет

Субпреобладаващ интертензитет
Непреобладаващ
интертензитет
Преобладаващ интертензитет

Хипергенен
интертензитет
Хипердостатъчен
интертензитет

Минорит.
интертензитет

Безналичен
интертензитет

Деинтертензитет

Субцялостен интертензитет

Цялостен
интертензитет

Суперцялостен
интертензитет

Балансиран
интертензитет

Деаинтертензитет

Частичен интертензитет

Достатъчноцялостен
интертензитет

Частично-утвърден
интертензитет
Предимствен
интертензитет

Балансиран
интертензитет

Деаинтертензитет

Миноритарен
интертензитет

Безналичен
интертензитет

Деинтертензитет

Субхипергенен интертензитет
Нормален
интертензитет

Хипогенен интертензитет

Достатъчен интертензитет
Достатъчнопреобладаващ
интертензитет

Субдостатъчен интертензитет

Непреобладаващ адиинтертензитет
Недостатъчен
адиинтертензитет

Утвърден реинтертензитет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 15. Битернална типология на екстертензитета на икономическия растеж
n>y

n=y

y > n > 0,5y

n = 0,5y

n=0

0,5y > n > 0

n<0
Деекстер
тензитет

Адиекстертензитет

Деаекстертензитет
(субинекстертензитет)
Инекстертензитет

Безналичен
екстертензитет

Деекстер
тензитет

Субутвърден екстертензитет
Миноритарен
екстертензитет

Утвърден екстертензитет

Деаекстертензитет

Субпреобладаващ екстертензитет
Непреобладаващ
екстертензитет
Преобладаващ екстертензитет

Хипергенен
екстертензитет
Хипердостатъчен
екстертензитет

Минорит.
екстертензитет

Безналичен
екстертензитет

Деекстер
тензитет

Субцялостен екстертензитет

Цялостен
екстертензитет

Суперцялостен
екстертензитет

Балансиран
екстертензитет

Деаекстертензитет

Частичен екстертензитет

Достатъчноцялостен
екстертензитет

Деаекстертензитет

Частично-утвърден
квалитензитет
Предимствен
екстертензитет

Балансиран
екстертензитет

Минорит.
екстертензитет

Безналичен
екстертензитет

Деекстер
тензитет

Субхипергенен екстертензитет
Нормален
екстертензитет

Хипогенен екстертензитет

Достатъчен екстертензитет
Достатъчнопреобладаващ
екстертензитет

Субдостатъчен екстертензитет

Непреобладаващ адиекстертензитет
Недостатъчен
адиекстертензитет

Утвърден инекстертензитет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 16. Битернална типология на битертензитета на икономическия растеж
k>y

k=y

y > k > 0,5y

k = 0,5y

0,5y > k > 0

k=0

k<0
Дебитертензитет

Адибитертензитет

Деабитертензитет
(субинбитертензитет)
Инбитертензитет

Безналичен
битертензитет

Дебитертензитет

Субутвърден битертензитет
Миноритарен битертензитет

Утвърден битертензитет

Деабитертензитет

Субпреобладаващ битертензитет
Непреобладаващ
битертензитет
Преобладаващ битертензитет

Хипергенен
битертензитет
Хипердостатъчен
битертензитет

Минорита- Безналичен
рен битербитертензитет
тензитет

Дебитертензитет

Субцялостен битертензитет

Цялостен
битертензитет
Суперцялостен
битертензитет

Балансиран
битертензитет

Деабитертензитет

Частичен битертензитет

Достатъчноцялостен
битертензитет

Частично-утвърден
битертензитет
Предимствен
битертензитет

Балансиран
битертензитет

Миноритарен
битертензитет

Деабитертензитет

Безналичен
битертензитет

Дебитертензитет

Субхипергенен битертензитет
Нормален
битертензитет

Хипогенен битертензитет

Достатъчен битертензитет
Достатъчнопреобладаващ
битертензитет

Субдостатъчен битертензитет

Непреобладаващ адибитертензитет
Недостатъчен
адибитертензитет

Утвърден инбитертензитет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (tensivity of economic
growth) (ки) – във:
аналитична бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж);
бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж);
битернална типология на тензитета на икономическия растеж (вж.
тензитет на икономическия растеж);
външен тензитет на икономическия растеж (същото като екстертензитет на икономическия растеж);
вътрешен тензитет на икономическия растеж (същото като интертензитет на икономическия растеж);
допълващ тензитет на икономическия растеж (същото като котензитет
на икономическия растеж);
екстензивен тензитет на икономическия растеж (същото като екстензитет на икономическия растеж);
екстратензивен тензитет на икономическия растеж (същото като екстратензитет на икономическия растеж);
затворен тензитет на икономическия растеж (същото като катензитет
на икономическия растеж);
качествен тензитет на икономическия растеж (същото като квалитензитет на икономическия растеж);
количествен тензитет на икономическия растеж (същото като квантитензитет на икономическия растеж);
креативна бинарна типология на тензитета на икономическия растеж
(вж. тензитет на икономическия растеж);
мащабен тензитет на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж);
обемен тензитет на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж);
отворен тензитет на икономическия растеж (същото като оптензитет
на икономическия растеж);
релейна бинарна типология на тензитета на икономическия растеж
(вж. тензитет на икономическия растеж);
релейностна бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж);
тензитет на икономическия растеж;
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File: от ТЕКУЩ ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------фиксиран тензитет на икономическия растеж (същото като фитензитет на икономическия растеж);
хеогенностна релейна бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж);
хомеостазисна бинарна типология на тензитета на икономическия
растеж (вж. тензитет на икономическия растеж).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕНЗОР (tensor) (кд) – във:
динамичен икономически тензор (същото като динамична тензорна
икономическа величина);
динамична икономическа тензор-функция (същото като динамична тензорна икономическа функция);
дискретен икономически тензор (същото като дискретен икономически
тензор);
дискретна икономическа тензор-функция (същото като дискретна тензорна икономическа функция);
икономическа тензор-функция (същото като тензорна икономическа функция);
икономически тензор (математическа интерпретация);
икономически тензор (същото като тензорна икономическа величина);
инвариант на икономическия тензор (вж. тензорна икономическа величина);
ковариантен икономически тензор [вж. икономически тензор (математическа интерпретация)];
контравариантен икономически тензор [вж. икономически тензор (математическа интерпретация)];
непрекъснат икономически тензор (същото като непрекъсната тензорна
икономическа величина);
непрекъсната икономическа тензор-функция (същото като непрекъсната
тензорна икономическа функция);
произведение на икономически тензори (вж. тензорна икономическа
величина);
свитък на икономически тензор (вж. тензорна икономическа величина);
сума от икономически тензори (вж. тензорна икономическа величина);
тензор на разпределението на икономическите вероятности.
ТЕНЗОР НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЕРОЯТНОСТИ* (economic probabilities distribution tensor) – разпределение на икономическите вероятности
pηξυ…{η = x, ξ = y, υ = z, …} ≡ pηξυ…(x, y, z, …)
на r-мерна дискретна случайна икономическа величина (η, ξ, υ, …), съставена
от r на брой дискретни случайни икономически величини η, ξ, υ, … [разглеждана като r-мерен вектор (η, ξ, υ, …)]. Възможните значения на η са елементи
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на вектора X = x1, x2, …, xm, възможните значения на ξ са елементи на вектора Y
= y1, y2, …, yn, възможните значения на υ са елементи на вектора Z = z1, z2, …, zs
и т.н. Понятие, обобщаващо различни форми на разпределения като например
вектор на разпределението на икономическите вероятности и матрица на
разпределението на икономическите вероятности.
ТЕНЗОРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС* (tensorial economic process) –
икономически процес, значенията на чиито функции са тензорни икономически
величини; икономически процес, представляващ тензорна икономическа функция; процес, който е частен случай на тензорно икономическо поле. Негови
разновидности са: дискретният тензорен икономически процес (discrete
tensorial economic process) и непрекъснатият тензорен икономически процес (continuous tensorial economic process); времевият икономически процес
(temporal tensorial economic process); детерминираният тензорен икономически
процес и случайният тензорен икономически процес и други.
ТЕНЗОРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС (tensorial economic process) (ки)
–във:
случаен тензорен икономически процес;
тензорен икономически процес.
ТЕНЗОРНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА* (tensorial economic quantity
/value/), икономически тензор, – възможно най-пълното обобщение на понятието за икономическа величина. Скаларната, векторната и матричната икономическа величина, както и други конфигурации от икономически величини, са
частни случаи на икономическия тензор. По-специално икономическият скалар е икономически тензор от нулев ранг* (economic tensor from zero rank),
икономическият вектор е икономически тензор от първи ранг* (economic
tensor from first rank), квадратната икономическа матрица е икономически
тензор от втори ранг* (economic tensor from second rank), съвкупността от
квадратни икономически матрици е икономически тензор от трети ранг*
(economic tensor from third rank) и т.н.. На тензорната икономическа величина
съответствуват понятията за тензорна икономическа функция и тензорно икономическо поле. Нейни разновидности са статичната тензорна икономическа
величина и динамичната тензорна икономическа величина (динамичният икономически тензор), дискретната тензорна икономическа величина, непрекъснатата тензорна икономическа величина, детерминираната тензорна икономическа величина, случайната тензорна икономическа величина и други.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------С икономическите тензори могат да се извършват определени алгебрични
действия, които са обобщение на алгебричните действия с икономически скалар, икономически вектор и икономическа матрица. Сума от икономически
тензори* (economic tensors sum) A и B (например на квадратни матрици), които имат еднакъв ранг и еднаква размерност, е икономическият тензор C = A +
B. Икономическият тензор C има същия ранг и размерност, както тези на събираемите A и B, а неговите икономически елементи cik са равни на сумата от
съответствуващите икономически елементи aik и bik на тензорите A и B, т.е. cik
= aik + bik. Правилата за сумиране на тензори се обобщават и за повече от два
тензора. Произведение на икономически тензори* (economic tensors product)
(наричано още тензорно произведение или външно произведение на тензори) A
и B е икономическият тензор C = AB (тук комутативният закон не е валиден).
Икономическият тензор C има ранг, равен на сумата на ранговете на A и B.
Той се състои от икономически елементи, равни на всички възможни произведения от икономическите елементи на A и B. Ако например A и B са матрици,
съставени съответно от икономическите елементи aik и blm, тогава икономическите елементи на тензорното произведение C са ciklm = aik blm. Частни случаи на
тензорното произведение са произведението на вектор със скалар, произведението на матрица със скалар, външното произведение на вектор с вектор, външното произведение на матрица с вектор, външното произведение на матрица
с матрица. Правилата за умножаване на тензори се обобщават и за повече от
два тензора. Свитък на икономически тензор* (economic tensor contraction
/convolution, resultant/) се получава чрез сумиране на елементите на икономическия тензор по два кои да е негови индекса (по подразбиране – два разноименни индекса). Рангът на свитъка на икономическия тензор е с две по-малък
от ранга на изходния тензор. Затова свиване на икономически тензор*
(economic tensor contraction /convolution, transvection/) може да приложи само
към тензори с ранг, не по-малък от две. За икономически тензори с четен ранг
свиването може да продължи до получаването на икономически скалар, а за
икономически тензори с нечетен ранг – до получаването на икономически вектор. Скаларното (вътрешното) произведение на два икономически вектора е
произведение на два тензора от първи ранг с последващо свиване. Вътрешното
произведение на матрица с вектор и вътрешното произведение на матрица с
матрица също са произведения на два тензора с последващо свиване, при които сумата от ранговете на двата тензорни множителя се намалява с две. Нека е
даден икономически тензор, например икономически вектор с икономически
величини ai. Тогава величината
3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------inv = ∑ ai ai
i

се нарича инвариант на икономическия вектор, в общия случай – инвариант
на икономическия тензор (economic tensor invariant). Свойство на икономическия инвариант е, че той не се променя при промяна на координатната система, в която е разположен (е определен) икономическият тензор (затова пък
тази промяна променя неговите елементи, т.е. неговите икономически величини). Нека са дадени два произволни икономически вектора съответно с еднакъв брой елементи ai и bk. Тогава ако с помощта на икономическите величини
cik може да се образува икономическият инвариант
inv = ∑ cik ai bk ,
i

то величините cik образуват икономически тензор от втори ранг (икономическа
матрица). Посоченият пример се обобщава и за икономически тензор от произволен ранг. Това показва, че е налице свойството тензорност на икономическите величини (economic quantities /values/ tensoriality), т.е. че те могат (те
са способни) да образуват икономически тензор.
ТЕНЗОРНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (tensorial economic quantity
/value/) (ки) – във:
времево-динамична тензорна икономическа величина (вж. динамична
тензорна икономическа величина);
времево-статична тензорна икономическа величина (вж. статична
тензорна икономическа величина);
динамична тензорна икономическа величина;
дискретна тензорна икономическа величина;
напълно-динамична тензорна икономическа величина (вж. динамична
тензорна икономическа величина);
напълно-статична тензорна икономическа величина (вж. статична
тензорна икономическа величина);
невремево-динамична тензорна икономическа величина (вж. динамична тензорна икономическа величина);
невремево-статична тензорна икономическа величина (вж. статична
тензорна икономическа величина);
непрекъсната тензорна икономическа величина;
статична тензорна икономическа величина;
тензорна икономическа величина.
4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕНЗОРНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (tensorial economic function),
икономическа тензор-функция, – икономическа функция (икономическо
изображение), чиито значения са икономически тензори. Скаларната, векторната и матричната икономическа функция, както и други конфигурации от
икономически функции, са частни случаи на икономическата тензорна функция. Нейни разновидности са: статичната тензорна икономическа функция и
динамичната тензорна икономическа функция (динамичната тензорна вектор-функция), дискретната тензорна икономическа функция, непрекъснатата тензорна икономическа функция, детерминираната тензорна икономическа
функция, случайната тензорна икономическа функция и други.
ТЕНЗОРНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (tensorial economic function)
(ки) – във:
времево-динамична тензорна икономическа функция (вж. динамична
тензорна икономическа функция);
времево-статична тензорна икономическа функция (вж. статична
тензорна икономическа функция);
динамична тензорна икономическа функция;
дискретна тензорна икономическа функция;
напълно-динамична тензорна икономическа функция (вж. динамична
тензорна икономическа функция);
напълно-статична тензорна икономическа функция (вж. статична
тензорна икономическа функция);
невремево-динамична тензорна икономическа функция (вж. динамична тензорна икономическа функция);
невремево-статична тензорна икономическа функция (вж. статична
тензорна икономическа функция);
непрекъсната тензорна икономическа функция;
статична тензорна икономическа величина;
тензорна икономическа функция.
ТЕНЗОРНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛЕ* (tensorial economic field) – тензорна икономическа функция на точка от област на някакво пространство (в т.ч. и
на икономическо пространство, респ. на някакво подмножество от икономическо множество), т.е. икономическа функция, значенията на която са тензори,
свързани в определен смисъл с това пространство. В общия случай то е тензорна икономическа функция на няколко аргумента. Скаларното икономичес5
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ко поле, векторното икономическо поле и матричното икономическо поле,
както и други конфигурации от икономически полета, са частни случаи на тензорното икономическо поле. Частни случаи на това понятие са и статичното
тензорно икономическо поле и динамичното тензорно икономическо поле.
ТЕНЗОРНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛЕ (tensorial economic field) (ки) – във:
динамично тензорно икономическо поле;
дискретно тензорно икономическо поле;
непрекъснато тензорно икономическо поле;
статично тензорно икономическо поле;
тензорно икономическо поле.
ТЕНЗОР-ФУНКЦИЯ (tensor-valued function) (ки) – във:
динамична икономическа тензор-функция (същото като динамична тензорна икономическа функция);
дискретна икономическа тензор-функция (същото като дискретна тензорна икономическа функция);
икономическа тензор-функция (същото като тензорна икономическа функция);
непрекъсната икономическа тензор-функция (същото като непрекъсната
тензорна икономическа функция).
ТЕНЗОРНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЕЛИЧИНИ (economic quantities /values/ tensoriality) – вж. тензорна икономическа величина.
ТЕНЗОТИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (tensitical economic growth)
(*) – обобщаващо понятие (вж. икономическо понятие) за специфично идентифициране на вида на икономическия растеж посредством отчитане на участието на определени фактори на икономическия растеж във формирането на
темпа на икономическия растеж и чрез построяването и сравняването на
различни формати на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста и на нейните разновидности. По-специално
разновидностите на тензотичния икономически растеж се извеждат с помощта
на системата от степенни динамични ингредиентни икономически функции в
темпове на прираста, към която принадлежат хомогенностната степенна
динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с неидентифицирани фактори, нехомогенностната степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с неидентифицирани
6
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фактори, и нехомогенностната степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста без неидентифицирани фактори. Такива разновидности са например: открито-хомогенностният икономически
растеж* (discoverly-homogeneitic economic growth) [същото като откритоекстензотичен икономически растеж* (discoverly-extensitical economic
growth)], моделиран чрез хомогенностната степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с неидентифицирани фактори; открито-нехомогенностният икономически растеж* (discoverlyheterogeneitic economic growth) [същото като открито-дезекстензотичен икономически растеж* (discoverly-disextensitical economic growth)], моделиран
чрез нехомогенностната степенна динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста с неидентифицирани фактори; закритонехомогенностният икономически растеж* (coverly-heterogeneitic economic
growth) [същото като закрито-дезекстензотичен икономически растеж*
(discoverly-disextensitical economic growth)], моделиран чрез нехомогенностната степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста без неидентифицирани фактори; откритият икономически растеж* (discovered economic growth); закритият икономически растеж* (covered economic growth); хомогенностният икономически растеж*
(homogeneitic economic growth) [същото като екстензотичен икономически
растеж* (extensitical economic growth)]; нехомогенностният икономически
растеж* (heterogeneitic economic growth) [същото като дезекстензотичен икономически растеж* (disextensitical economic growth)] (вж. бинарна типология
икономическия растеж). Вж. тензивен икономически растеж и тензивностен
икономически растеж.
ТЕНИКОДЕВЕНОМИКА* (tenecodevenomy) – вж. теникономика.
ТЕНИКОНОМИКА* (teneconomy) [ten (тен) – съкратено от tenet (принцип)]
(*) – икономика, изградена от (и интерпретирана с помощта на) диалектически
икономически тенингредиенти. Диалектическият икономически тенингредиент* (dialectical economic teningredient) е вид диалектически икономически
ингредиент, който има принципиална определеност при сравнително висока
степен на абстрактност и обобщеност на икономическите зависимости, които
представлява. Той е някакво теоретико-методологическо конституирано понятие в определяна област на икономиката. Теникономиката е принципиализирана икономика за разлика от ексоикономиката, която е операционализирана
7
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономика. Теникономиката има по-ниска степен на структурираност и на
разрешителна способност в сравнение с ексоикономиката. Съставни части на
теникономиката са тентипоикономиката и тенкоикономиката. В своята общност теникономиката и ексоикономиката образуват икономиката в нейната
цялост. Мястото на теникономиката в структурата на тенсубномиката е
показано във фиг. 1.
1

(1) Тенконсуномика

2
(2) Тенпрономика

3
4

(3) Теникономика

5

(4) Тенексномика
(5) Тенфиномика

Фиг. 1. Теникономика (маркираните части) и нейното място в
структурата на тенсубномиката, представено чрез покриващи се
сегменти

Теникономиката, от своя страна, е съставена от две сфери (части) – тенприномика (първична сфера) и тендевеномика (развита сфера). По-специално
първичната (неразвитата) част от теникономиката се определя като теникоприномика* (tenecoprinomy) (първична теникономика, тъй като над нея няма
надградени следващи исторически форми; същото е като неексномическа теникономика), а развитата част от теникономиката се определя като теникодевеномика* (tenecodevenomy) (развита теникономика, тъй като над нея има
надградени следващи исторически форми; същото е като ексномическа теникономика). Науката за нуклеарната теникоприномика е теникоприномикс*
8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(tenecoprinomics), а науката за нуклеарната теникодевеномика е теникодевеномикс* (tenecodevenomics). Вж. тенсубномика.
В качеството си на икономическа система теникономиката притежава (1)
вътрешна структура на икономическата система, която е качествено определеният и относително устойчив ред от нейните вътрешни връзки на икономическата система (от нейните вътрешни икономически въздействия) и (2)
външна структура на икономическата система, която е качествено определеният и относително устойчив ред от нейните външни връзки на икономическата система (от нейните външни икономически въздействия). Подсистемата
(вж. икономическа подсистема) на теникономиката, която е изградена от икономическите компоненти (икономически елементи и икономически връзки),
включващи нейните вътрешни връзки (включваща нейната вътрешна структура), както и прилежащите им вътрешни елементи, се определя като ядро на
теникономиката или още като нуклеарна теникономика* (nuclear
teneconomy) [тя е една от основните форми на нуклеарната тенсубномика
(вж. тенсубномика)]. Мястото на нуклеарната теникономика в структурата на
нуклеарната тенсубномика е показано във фиг. 2. Науката за нуклеарната теникономика е теникономикс* (teneconomics).

9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Нуклеарна
тенконсуномика

1
2

(2) Нуклеарна
тенопрономика

3
4

(3) Нуклеарна
теникономика

5
(4) Нуклеарна
тенексномика
(5) Нуклеарна
тенфиномика

Фиг. 2. Нуклеарна теникономика (маркираните части) и нейното
място в структурата на нуклеарната тенсубномика, представено
чрез покриващи се сегменти

Подсистемата на теникономиката, която е изградена от икономическите
компоненти (икономически елементи и икономически връзки), включващи
нейните външни връзки (включваща нейната външна структура) със заобикалящата я външна среда, както и прилежащите им вътрешни и външни елементи, се определя като гранична теникономика* (boundary teneconomy) [тя е
една от основните форми на граничната тенсубномика (вж. тенсубномика)].
Мястото на граничната теникономика в структурата на граничната тенсубномика е показано във фиг. 3.

10
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Гранична
тенконсуномика

1
2

(2) Гранична
тенпрономика

3
4

(3) Гранична
теникономика

5
(4) Гранична
тенексномика
(5) Гранична
тенфиномика

Фиг. 3. Гранична теникономика (маркираните части) и нейното
място в структурата на граничната тенсубномика, представено
чрез покриващи се сегменти

Във фиг. 4 е показано мястото, което според ингредиентната икономическа приоритентост и ингредиентната разрешителна икономическа способност (същото като ингредиентна икономическа резолвентност) теникономиката заема сред разновидностите на икономиката.
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Ингредиентна разрешителна
икономическа способност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ексоикономика

Ексотипоикономика

Ексокоикономика

Теникономика

Тентипоикономика

Тенкоикономика

Икономика

Типоикономика

Коикономика

Ингредиентна икономическа
приоритетност
Фиг. 4. Теникономиката сред разновидностите на икономиката

ТЕНИКОНОМИКА* (teneconomy) (кд) – във:
гранична теникономика (вж. теникономика);
нуклеарна теникономика (вж. теникономика);
теникономика;
ТЕНИКОНОМИЧЕСКА
ИНГРЕДИЕНТНОСТ*
(teneconomic
ingredientality) – вж. тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти.
ТЕНИКОПРИНОМИКА* (tenecoprinomy) – вж. теникономика.
ТЕНКОИКОДЕВЕНОМИКА* (tencoecodevenomy) – вж. тенкоикономика.
ТЕНКОИКОНОМИКА* (tencoeconomy) [съкратено от допълваща теникономика (complementary teneconomy)] (*) – икономика, която едновременно е
12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------коикономика и теникономика; теникономика, която е изградена от (и интерпретирана с помощта на) допълващи (към типичните) диалектически икономически ингредиенти; коикономика, която е изградена от (и интерпретирана с
помощта на) диалектически икономически тенингредиенти (последните са
принципиализирани изрази на икономическите предмети, имат неявно изразена икономическа структура с относително ниска степен на подробност и разрешителна способност и стоят по-далеч от икономическата практика). Тенкоикономиката е едновременно допълваща теникономика и принципиализирана
типоикономика. В своята общност тенкоикономиката и тентипоикономиката образуват коикономиката в нейната цялост, а в своята общност тенкоикономиката и ексокоикономиката образуват коикономиката в нейната цялост.
Мястото на тенкоикономиката в структурата на тенкосубномиката е показано във фиг. 1.
1

(1) Тенкоконсуномика

2
(2) Тенкопрономика

3
4

(3) Тенкоикономика

5

(4)
Тенкоексномика
(5) Тенкофиномика

Фиг. 1. Тенкоикономика (маркираните части) и нейното място в
структурата на тенкосубномиката, представено чрез покриващи се
сегменти

Тенкоикономиката, от своя страна, е съставена от две сфери (части) –
коприномика (първична сфера) и кодевеномика (развита сфера). По13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------специално първичната (неразвитата) част от тенкоикономиката се определя
като тенкоикоприномика* (tencoecoprinomy) (първична тенкоикономика, тъй
като над нея няма надградени следващи исторически форми; същото е като
неексномическа тенкоикономика), а развитата част от тенкоикономиката се
определя като тенкоикодевеномика* (tencoecodevenomy) (развита тенкоикономика, тъй като над нея има надградени следващи исторически форми; същото е като ексномическа тенкоикономика). Науката за нуклеарната тенкоикоприномика е тенкоикоприномикс* (tencoecoprinomics), а науката за нуклеарната тенкоикодевеномика е тенкоикодевеномикс* (tencoecodevenomics).
Вж. косубномика.
В качеството си на икономическа система тенкоикономиката притежава
(1) вътрешна структура на икономическата система, която е качествено определеният и относително устойчив ред от нейните вътрешни връзки на икономическата система (от нейните вътрешни икономически въздействия) и (2)
външна структура на икономическата система, която е качествено определеният и относително устойчив ред от нейните външни връзки на икономическата система (от нейните външни икономически въздействия). Подсистемата
(вж. икономическа подсистема) на тенкоикономиката, която е изградена от
икономическите компоненти (икономически елементи и икономически връзки), включващи нейните вътрешни връзки (включваща нейната вътрешна
структура), както и прилежащите им вътрешни елементи, се определя като
ядро на тенкоикономиката или още като нуклеарна тенкоикономика*
(nuclear tencoeconomy) (същото като ядрена тенкоикономика) (тя е една от
основните форми на нуклеарната тенкосубномика). Мястото на нуклеарната
тенкоикономика в структурата на нуклеарната тенкосубномика е показано
във фиг. 2. Науката за нуклеарната тенкоикономика е тенкоикономикс*
(tencoeconomics).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1
2

(1) Нуклеарна
тенкоконсуномика

3

(2) Нуклеарна
тенкопрономика

4

(3) Нуклеарна
тенкоикономика

5
(4) Нуклеарна
тенкоексномика
(5) Нуклеарна
тенкофиномика

Фиг. 2. Нуклеарна тенкоикономика (маркираните части) и нейното
място в структурата на нуклеарната тенкосубномика, представено
чрез покриващи се сегменти

Подсистемата на тенкоикономиката, която е изградена от икономическите
компоненти (икономически елементи и икономически връзки), включващи
нейните външни връзки (включваща нейната външна структура) със заобикалящата я външна среда, както и прилежащите им вътрешни и външни елементи, се определя като гранична тенкоикономика* (boundary tencoeconomy) (тя
е една от основните форми на граничната тенкосубномика). Мястото на граничната тенкоикономика в структурата на граничната тенкосубномика е показано във фиг. 3.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1
2

(1) Гранична
тенкоконсуномика

3

(2) Гранична
тенкопрономика

4
(3) Гранична
тепкоикономика

5

(4) Гранична
тенкоексномика
(5) Гранична
тенкофиномика

Фиг. 3. Гранична тенкоикономика тенкоикономика (маркираните
части) и нейното място в структурата на граничната тенкосубномика, представено чрез покриващи се сегменти

Във фиг. 4 е показано мястото, което според ингредиентната икономическа приоритентост и ингредиентната разрешителна икономическа способност (същото като ингредиентна икономическа резолвентност) тенкоикономиката заема сред разновидностите на икономиката.
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Ингредиентна разрешителна
икономическа способност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ексоикономика

Ексотипоикономика

Ексокоикономика

Теникономика

Тентипоикономика

Тенкоикономика

Икономика

Типоикономика

Коикономика

Ингредиентна икономическа
приоритетност
Фиг. 4. Тенкоикономиката сред разновидностите на икономиката

ТЕНКОИКОНОМИКА* (tencoeconomy) (кд) – във:
гранична тенкоикономика (вж. тенкоикономика);
нуклеарна тенкоикономика (вж. тенкоикономика);
тенкоикономика.
ТЕНКОИКОПРИНОМИКА* (tencoecoprinomy) – вж. тенкоикономика.
ТЕНОБСИИНГРЕДИЕНТ (tenobsiingredient) (кд) – във:
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните идейни дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните концептуални
дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните идейни дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните концептуални дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните идейни дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните концептуални
дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти.
ТЕНОБТИИНГРЕДИЕНТ (tenobtiingredient) (кд) – във:
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните идейни дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните концептуални
дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните идейни дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните концептуални дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните идейни дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните концептуални
дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти.
ТЕНСТАТИИНГРЕДИЕНТ (tenstatiingredient) (кд) – във:
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните идейни дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните концептуални
дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните идейни дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните концептуални дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните идейни дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните концептуални
дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти.
ТЕНСУБДЕВЕНОМИКА* (tensubdevenomy) – вж. тенсубномика.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕНСУБНОМИКА* (tensubnomy) [ten (тен) – съкратено от tenet (принцип)]
(*) – субномика, изградена от (и интерпретирана с помощта на) диалектически
субномически тенингредиенти. Диалектическият субномически тенингредиент* (dialectical subnomic teningredient) е вид диалектически субномически
ингредиент, който има принципиална определеност при сравнително висока
степен на абстрактност и обобщеност на субномическите зависимости, които
представлява. Той е някакво теоретико-методологическо конституирано изходно понятие в определяна област на субномиката. Тенсубномиката е принципиализирана субномика за разлика от ексосубномиката, която е операционализирана субномика. Тенсубномиката има по-ниска степен на структурираност и на разрешителна способност в сравнение с ексосубномиката. В своята
общност тенсубномиката и ексосубномиката образуват субномиката в
нейната цялост.
Според възпроизводствения обхват на поддържането се различават
следните основни форми (исторически периоди) на тенсубномиката: (1)
тенконсуномика (същото като като консуномическа тенсубномика), (2)
тенпрономика (същото като тенстопанство, като тенпротоикономика и
като прономическа тенсубномика), (3) теникономика (същото като икономическа тенсубномика), (4) тенексномика (същото като пазарна теникономика и като ексномическа тенсубномика), (5) тенфиномика (същото като
финансова пазарна теникономика, като развита пазарна теникономика и
като финомическа тенсубномика). Всяка от тези основни форми (степени на
обхват) е част от предходната форма (на предходната степен на обхват). Това е
причината всяка основна форма според възпроизводствения обхват на поддържането от своя страна да съдържа различни аналогични форми на поддържащата сфера също според възпроизводствения обхват. Затова множеството от
разновидности (частни случаи), които принадлежат на дадена основна форма
(обхват) на тенсубномиката, са подмножество на множеството от разновидности (частни случаи), които принадлежат на предходната основна форма
(обхват) при посочената поредност (фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1
2

(1) Тенконсуномика

3

(2) Тенпрономика

4
(3) Теникономика

5

(4) Тенексномика
(5) Тенфиномика

Фиг. 1. Тенсубномика и нейните основни форми по възпроизводствен
обхват и по равнище на ограниченост, представени чрез покриващи
се сегменти

Тенсубномиката, от своя страна, е съставена от две сфери (части) – тенприномика (първична сфера) и тендевеномика (развита сфера). По-специално
първичната (неразвитата) част от тенсубномиката се определя като тенсубприномика* (tensubprinomy) (първична тенсубномика, тъй като над нея няма
надградени следващи исторически форми), а развитата част от тенсубномиката
се определя като тенсубдевеномика* (tensubdevenomy) (развита тенсубномика, тъй като над нея има надградени следващи исторически форми). Науката за
нуклеарната тенсубприномика е тенсубприномикс* (tensubprinomics), а науката
за
нуклеарната
тенсубдевеномика
е
тенсубдевеномикс*
(tensubdevenomics). Вж. субномика.
В качеството си на субномическа система тенсубномиката притежава (1)
вътрешна структура на субномическата система, която е качествено определеният и относително устойчив ред от нейните вътрешни връзки (от
нейните вътрешни субномически въздействия) и (2) външна структура на
субномическата система, която е качествено определеният и относително
устойчив ред от нейните външни връзки (от нейните външни субномически
20
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------въздействия). Подсистемата (вж. икономическа подсистема) на тенсубномиката, която е изградена от субномическите компоненти (субномически елементи и субномически връзки), включващи нейните вътрешни връзки
(включваща нейната вътрешна структура), както и прилежащите им вътрешни
елементи, се определя като ядро на тенсубномиката или още като нуклеарна тенсубномика* (nuclear tensubnomy). Основните форми на нуклеарната
тенсубномика по възпроизводствен обхват и по равнище на ограниченост са
показани във фиг. 2. Науката за нуклеарната тенсубномика е тенсубномикс*
(tensubnomics).
1
(1) Нуклеарна
тенконсуномика
(2) Нуклеарна
тенпрономика

2
3
4

(3) Нуклеарнатеникономика

5

(4) Нуклеарна
тенексномика
(5) Нуклеарна
тенфиномика

Фиг. 2. Нуклеарна тенсубномика и нейните основни форми по възпроизводствен обхват и по равнище на ограниченост, представени чрез
покриващи се сегменти

Подсистемата на тенсубномиката, която е изградена от субномическите
компоненти (субномически елементи и субномически връзки), включващи
нейните външни връзки (включваща нейната външна структура) със заобикалящата я външна среда, както и прилежащите им вътрешни и външни елементи, се определя като гранична тенсубномика* (boundary tensubnomy). Основ-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ните форми на граничната тенсубномика по възпроизводствен обхват и по
равнище на ограниченост са показани във фиг. 3.
1
2

(1) Гранична
тенконсуномика

3

(2) Гранична
тенпрономика

4
(3) Гранична
теникономика

5

(4) Гранична
тенексномика
(5) Гранична
тенфиномика

Фиг. 3. Гранична тенсубномика и нейните основни форми по възпроизводствен обхват и по равнище на ограниченост, представени чрез
покриващи се сегменти

ТЕНСУБНОМИКА* (tennomy) (кд) – във:
гранична тенсубномика (вж. тенсубномика);
нуклеарна тенсубномика (вж. тенсубномика);
тенсубномика.
ТЕНСУБПРИНОМИКА* (tensubprinomy) – вж. тенсубномика.
ТЕНСУБТИИНГРЕДИЕНТ (tensubtiingredient) (кд) – във:
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните идейни дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните концептуални
дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните идейни дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните концептуални дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните идейни дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните концептуални
дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти.
ТЕНТИПОИКОДЕВЕНОМИКА* (tentypoecodevenomy) – вж. тентипоикономика.
ТЕНТИПОИКОНОМИКА* (tentypoeconomy) [съкратено от тентипична
икономика (typical economy)] (*) – икономика, която едновременно е типоикономика и теникономика; теникономика, която е изградена от (и интерпретирана с помощта на) типични диалектически икономически ингредиенти
(последните са най-характерните диалектически икономически ингредиенти,
т.е. такива, които са типични за икономиката); типоикономика, която е изградена от (и интерпретирана с помощта на) диалектически икономически тенингредиенти (последните са принципиализирани изрази на икономическите
предмети, имат неявно изразена икономическа структура с относително ниска
степен на подробност и разрешителна способност и стоят по-далеч от икономическата практика). Тентипоикономиката е едновременно типизирана теникономика и принципиализирана типоикономика. В своята общност тентипоикономиката и тенкоикономиката образуват теникономиката в нейната цялост, а в своята общност тентипоикономиката и ексотипоикономиката образуват типоикономиката в нейната цялост. Мястото на тентипоикономиката в
структурата на тентипосубномиката е показано във фиг. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1

(1) Тентипоконсуномика

2
(2) Тенпрономика

3
4

(3) Тентипоикономика

5

(4) Тентипоексномика
(5) Тентипофиномика

Фиг. 1. Тентипоикономика (маркираните части) и нейното място в
структурата на тентипосубномиката, представено чрез покриващи
се сегменти

Тентипоикономиката, от своя страна, е съставена от две сфери (части) –
тентипоприномика (първична сфера) и тентиподевеномика (развита сфера). По-специално първичната (неразвитата) част от тентипоикономиката се
определя като тентипоикоприномика* (tentypoecoprinomy) (първична тентипоикономика, тъй като над нея няма надградени следващи исторически форми;
същото е като неексномическа тентипоикономика), а развитата част от тентипоикономиката
се
определя
като
тентипоикодевеномика*
(tentypoecodevenomy) (развита тентипоикономика, тъй като над нея има надградени следващи исторически форми; същото е като ексномическа тентипоикономика). Науката за нуклеарната тентипоикоприномика е тентипоикоприномикс* (tentypoecoprinomics), а науката за нуклеарната тентипоикодевеномика е тентипоикодевеномикс* (tentypoecodevenomics). Вж. тентипосубномика.
В качеството си на икономическа система тентипоикономиката притежава (1) вътрешна структура на икономическата система, която е качествено
определеният и относително устойчив ред от нейните вътрешни връзки на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическата система (от нейните вътрешни икономически въздействия) и
(2) външна структура на икономическата система, която е качествено определеният и относително устойчив ред от нейните външни връзки на икономическата система (от нейните външни икономически въздействия). Подсистемата (вж. икономическа подсистема) на тентипоикономиката, която е изградена от икономическите компоненти (икономически елементи и икономически
връзки), включващи нейните вътрешни връзки (включваща нейната вътрешна
структура), както и прилежащите им вътрешни елементи, се определя като
ядро на тентипоикономиката или още като нуклеарна тентипоикономика* (nuclear tentypoeconomy) (същото като ядрена тентипоикономика) (тя е
една от основните форми на нуклеарната тентипосубномика). Мястото на
нуклеарната тентипоикономика в структурата на нуклеарната тентипосубномика е показано във фиг. 2. Науката за нуклеарната тентипоикономика е тентипоикономикс* (tentypoeconomics).
(1) Нуклеарна
тентипоконсуномика

1
2

(2) Нуклеарна
тентипопрономика

3
4

(3) Нуклеарна
тентипоикономика

5

(4) Нуклеарна
тентипоексномика
(5) Ядрена
тентипофиномика

Фиг. 2. Нуклеарна тентипоикономика и (маркираните части) и нейното
място в структурата на нуклеарната тентипосубномика, представено
чрез покриващи се сегменти
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Подсистемата на тентипоикономиката, която е изградена от икономическите компоненти (икономически елементи и икономически връзки), включващи нейните външни връзки (включваща нейната външна структура) със заобикалящата я външна среда, както и прилежащите им вътрешни и външни елементи, се определя като гранична тентипоикономика* (boundary
tentypoeconomy) (тя е една от основните форми на граничната тентипосубномика). Мястото на граничната тентипоикономика в структурата на граничната тентипосубномика е показано във фиг. 2.
(1) Гранична
тентипоконсуноми-ка

1
2

(2) Гранична
тентипопрономика

3
4

(3) Гранична
тентипоикономика

5

(4) Гранична
тентипоексномика
(5) Гранична
тентипофиномика

Фиг. 3. Гранична тентипоикономика и (маркираните части) и нейното
място в структурата на нуклеарната граничната тентипосубномика,
представено чрез покриващи се сегменти

Във фиг. 4 е показано мястото, което според ингредиентната икономическа приоритентост и ингредиентната разрешителна икономическа способност (същото като ингредиентна икономическа резолвентност) тентипоикономиката заема сред разновидностите на икономиката.
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Ингредиентна разрешителна
икономическа способност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ексоикономика

Ексотипоикономика

Ексокоикономика

Теникономика

Тентипоикономика

Тенкоикономика

Икономика

Типоикономика

Коикономика

Ингредиентна икономическа
приоритетност
Фиг. 4. Тентипоикономиката сред разновидностите на икономиката

ТЕНТИПОИКОНОМИКА (tentypoeconomy) (кд) – във:
гранична тентипоикономика (вж. тентипоикономика);
нуклеарна тентипоикономика (вж. тентипоикономика);
тентипоикономика.
ТЕНТИПОИКОПРИНОМИКА* (tentypoecoprinomy) – вж. тентипоикономика.
ТЕОРЕМА (theorem) (кд) – във:
втора основна теорема на линейното програмиране (същото като теорема за двойнствеността; вж. двойнствена задача на линейното програмиране);
втора теорема за двойнствеността (същото като теорема за допълващата нестрогост; вж. двойнствена задача на линейното програмиране);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------втора теорема на Дубовицкий, А. Я., и Милютин, А. А. (вж. необходими условия за икономическа оптималност);
втора теорема на икономиката на благосъстоянието (в микр.);
ергодична теорема на Биркхоф, Г., и Хинчин, А. Я. (вж. и стационарен
случаен икономически процес и ергодичен икономически процес);
ергодична теорема на Биркхоф, Г., и Хинчин, А. Я. (вж. стационарен
случаен икономически процес и ергодичен икономически процес);
икономическа теорема;
истинна системна икономическа теорема (вж. теоремна икономическа
итерпретация);
локално-глобална теорема (вж. типове икономически максимуми);
неистинна системна икономическа теорема (вж. теоремна икономическа итерпретация);
обектна икономическа теорема;
обектна разпознаваемост на икономическата теорема (вж. теоремна
икономическа итерпретация);
обобщена теорема на Вайерщрас, К.;
основна теорема за последователния анализ (вж. тъждество на А.
Валд);
основна теорема за последователния анализ (вж. тъждество на А.
Валд);
основна теорема на транспортните мрежи;
първа основна теорема на линейното програмиране (същото като теорема за съществуването на неявната функция; вж. неявна икономическа
функция, икономически множители на Ж. Лагранж и двойнствена задача на
линейното програмиране);
първа теорема за двойнствеността (същото като теорема за двойнствеността; вж. двойнствена задача на линейното програмиране);
първа теорема на Дубовицкий, А. Я., и Милютин, А. А. (вж. необходими условия за икономическа оптималност);
първа теорема на икономиката на благосъстоянието (в микр.);
системна икономическа теорема;
теорема за двойнствеността (вж. двойнствена задача на линейното
програмиране);
теорема за двойствеността на изпъкналото програмиране (вж. двойнствена задача на изпъкналото програмиране);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теорема за допълващата нестрогост (същото като трета основна теорема на линейното програмиране и като втора теорема за двойнствеността; вж. двойнствена задача на линейното програмиране);
теорема за заменяемостта на Самуелсън, П. (вж. взаимозаменяемост на
производствените икономически фактори);
теорема за изравняване на цените на производствените фактори (в
межд.) (същото като теорема на Е. Хекшер и Б. Олин (в межд.));
теорема за минимакса (в теорията на игрите в иконимиката) (вж.
икономическа игра с двама участници с нулева сума);
теорема за невъзможността;
теорема за обратната U-зависимост (вж: Ирма Аделман и Саймън Кузнец);
теорема за отделимостта /сепарабелността/ на изпъкналите множества (вж. изпъкнало икономическо множество);
теорема за пълно изравняване на цените на производствените фактори
(в межд.) (същото като теорема на В. Столпер и П. Самуелсън (в межд.));
теорема за разделянето на невъзпроизводимия производствен фактор (в
микр.);
теорема за съставните стоки;
теорема за съществуването на неявната функция (същото като първа
основна теорема на линейното програмиране; вж. неявна икономическа
функция, икономически множители на Ж. Лагранж и двойнствена задача на
линейното програмиране);
теорема на Андронов, А., и Уит, А.;
теорема на Вайерщрас, К. (вж. и типове икономически максимуми и линейно програмиране);
теорема на Зоненшаин, Мантел и Дебрьо;
теорема на Кларк, Уикщед и Валрас за изчерпването на стойността на
продукта;
теорема на Коциг (вж. свързаност на икономическия граф);
теорема на Кун, Х., и Такер, А.;
теорема на Леви, Е.;
теорема на Липси, Р., и Ланкастър, К.;
теорема на Менгер, К. (вж. свързаност на икономическия граф);
теорема на Ойлер, Л., за изчерпването на стойността на продукта;
теорема на Пуанкаре, А. за възвръщането;
теорема на Рибчински, Т. (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теорема на Рис, Ф.;
теорема на Столпер, В., и Самуелсън, П. (в межд.);
теорема на Хекшер, Е., и Олин, Б. (в межд.);
теореми за взаимността (в микр.);
теореми на икономиката на благосъстоянието (в микр.);
теореми на Модилиани, Фр., и Милър, М. (вж. Франко Модилиани);
трета основна теорема на линейното програмиране (същото като същото като втора теорема за двойнствеността и като теорема за допълващата нестрогост; вж. двойнствена задача на линейното програмиране);
централна гранична теорема.
ТЕОРЕМА ЗА ДВОЙНСТВЕНОСТТА (duality thorem), втора основна теорема на линейното програмиране, първа теорема за двойнствеността, –
вж. двойнствена задача на линейното програмиране.
ТЕОРЕМА ЗА ДВОЙНСТВЕНОСТТА (duality thorem) (ки) – във:
втора теорема за двойнствеността (същото като теорема за допълващата нестрогост (вж. двойнствена задача на линейното програмиране);
първа теорема за двойнствеността (същото като теорема за двойнствеността; вж. двойнствена задача на линейното програмиране);
теорема за двойнствеността (вж. двойнствена задача на линейното
програмиране);
теорема за двойствеността на изпъкналото програмиране (вж. двойнствена задача на изпъкналото програмиране).
ТЕОРЕМА ЗА ДВОЙСТВЕНОСТТА НА ИЗПЪКНАЛОТО ПРОГРАМИРАНЕ (duality theorem of the convex programming) – вж. двойнствена задача на
изпъкналото програмиране.
ТЕОРЕМА ЗА ДОПЪЛВАЩАТА НЕСТРОГОСТ (complementary slackness
thorem), трета основна теорема на линейното програмиране, втора теорема
за двойнствеността, – вж. двойнствена задача на линейното програмиране.
ТЕОРЕМА ЗА ЗАМЕНЯЕМОСТТА НА САМУЕЛСЪН, П. (Samuelson`s
substitution theorem) – вж. взаимозаменяемост на производствените икономически фактори.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕОРЕМА ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ
ФАКТОРИ (factor-price equalization theorem) (в межд.) – същото като теорема
на Е. Хекшер и Б. Олин (в межд.).
ТЕОРЕМА ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ
ФАКТОРИ (factor-price equalization theorem) (ки) – във:
теорема за изравняване на цените на производствените фактори (в
межд.) (същото като теорема на Е. Хекшер и Б. Олин (в межд.));
теорема за пълно изравняване на цените на производствените фактори
(в межд.) (същото като теорема на В. Столпер и П. Самуелсън (в межд.)).
ТЕОРЕМА ЗА МИНИМАКСА (mininax theorem) в теорията на игрите в
иконимиката – вж. икономическа игра с двама участници с нулева сума.
ТЕОРЕМА ЗА НЕВЪЗМОЖНОСТТА (impossibility theorem) (в микр.) – въведена от американския икономист Кенет Дж. Ароу теорема, имаща отношение
към правенето на етически сравнения между личностите с цел изграждането на
функцията на общественото благосъстояние (в микр.) [респ. на критерия за
общественото благосъстояние (в микр.)] на Абрам Бергсон (вж. критерий за
общественото благосъстояние на А. Бергсон (в микр.)). Нейната същност се
свежда до следното. Да приемем, че всички индивиди имат възможността да
подредят според своите предпочитания всички възможни състояния на даден
обект, който ги интересува. К. Ароу си поставя въпроса, дали съществува правило за гласуване (или обществено устройство), чрез което тези индивиди могат да изберат едно от състоянията на обекта като най-предпочитано от тях,
т.е. да изразят своето социално предпочитание. Най-често използването правило за гласуване е изборът на мнозинството. К. Ароу доказва, че при това
правило за гласуване може да се окаже невъзможно мнозинството да изрази
социалното си предпочитание. Нека да предположим, че обществото се състои
от три индивида (в микр.) – “A”, “B” и “C”. Те трябва да гласуват за три алтернативни състояния (в микр.) – x, y и z, като изберат само едно от тях. Да приемем, че: индивидът “A” предпочита x пред y и y пред z; индивидът “B” предпочита y пред z и z пред x; индивидът “C” предпочита z пред x и x пред y. Можем
да се убедим, че: състоянието x надделява над състоянието y с два гласа (това
са гласовете на “A” и “C”); състоянието y надделява над състоянието z с два
гласа (това са гласовете на “A” и “BЭ); състоянието z надделява над състоянието x с два гласа (това са гласовете на “B” и “C”). Изборът се оказва невъзможен. К. Ароу доказва, че той е невъзможен и при други правила за гласуване (и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------при други обществени устройства), освен в случаите на диктатура, на фалшификация на изборите или на свеждане на алтернативните състояния само до
две, като се използват парламентарно представените политическите партии.
Теоремата за невъзможността на К. Ароу оказа шоково въздействие върху
политологията и икономиката на благосъстоянието (в микр.). Срещу нея са
написани огромен брой публикации, но тя устоява на тях и досега не е оборена. Теоремата за невъзможността обаче погрешно се схваща като доказателство (или най-малко като намек) за това, че функцията на общественото благосъстояние на А. Бергсон е невъзможна (или несъществуваща). Подреждането
на състоянията при К. Ароу представлява конституционна функция, която е
различна от функцията на общественото благосъстояние. Теоремата за невъзможността на К. Ароу е теорема за политиката, а не за икономиката. Според
функцията на общественото благосъстояние конкурентното равновесие може
да достигне всяко оптимално решение на В. Парето, стига първоначалният
обем на доходите в икономиката да се влияе от общата сума на разпределението на доходите, т.е. функцията на общественото благосъстояние на А. Бергсон
изразява само съгласието на обществото за размера и насоките на разпределението на доходите. За разлика от нея конституционната функция на К. Ароу се
отнася до това, как да се достигне до това съгласие.
ТЕОРЕМА ЗА ОБРАТНАТА U-ЗАВИСИМОСТ (theorem of the inverse Udependent) – вж: Ирма Аделман и Саймън Кузнец.
ТЕОРЕМА ЗА ОТДЕЛИМОСТТА /СЕПАРАБЕЛНОСТТА/ НА ИЗПЪКНАЛИТЕ МНОЖЕСТВА (theorem of the convex sets separability) – вж. изпъкнало икономическо множество.
ТЕОРЕМА ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИЯ АНАЛИЗ (theorem of the succesive
analysis) (ки) – във:
основна теорема за последователния анализ (вж. тъждество на А.
Валд).
ТЕОРЕМА ЗА ПЪЛНО ИЗРАВНЯВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ФАКТОРИ (factor-price total equalization theorem) (в межд.) – същото като теорема на В. Столпер и П. Самуелсън (в межд.).
ТЕОРЕМА ЗА РАЗДЕЛЯНЕТО НА НЕВЪЗПРОИЗВОДИМИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ФАКТОР (theorem of non-reproducible production factor division)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(в микр.) – задача собственикът да разпредели във времето предлагането на
притежавания от него невъзпроизводим производствен фактор (в микр.) на
части така че да максимизира неговата обща осъвременена стойност (в микр.).

ТЕОРЕМА ЗА СЪСТАВНИТЕ СТОКИ (composite commodity theorem) (в
микроикономиката) – разработена независимо един от друг от В. Леонтиев
през 1936 г. и Дж. Хикс през 1939 г. икономическа теорема, която позволява
да се опрости многомерната задача за оптимизация на общата икономическа
полезност на потребителя и тя да се сведе до двумерна. Теоремата за съставните стоки гарантира, че използваната при нея функция на икономическата
псевдополезност представя подреждането на индивидуалните предпочитания
на потребителите по същия начин, както и при обикновената функция на общата икономическа полезност (вж. и обща икономическа полезност). В анализа на потребителския икономически избор обикновено се използва комбинация от две икономически блага (в т.ч. и икономически продукти). При пообщ подход обаче, какъвто е показан в многомерната оптимизационна неокласическа задача на потреблението, броят на видовете блага (респ. продукти) n
е произволен. Тя изисква да се максимизира функцията на общата полезност
на икономическите продукти (която е целевата икономическа функция) U(q1,
q2, ..., qn) на комбинацията от изразените в специфични единици n вида блага
(респ. продукти) q1, q2, ..., qn (предполага се, че n > 2), като се намерят значенията на ендогенните (вътрешно зависимите, неизвестните) променливи q1, q2, ...,
qn при спазване на бюджетното ограничение
P1q1 + P2q2 + ... + Pnqn = I.

В последното се съдържат екзогенните (предварително зададените, външните)
променливи, каквито са цените на благата P1, P2, ..., Pn и номиналният доход на
потребителите I. Да предположим, че се интересуваме само от един вид благо,
например от благото от вида 1, но при комбинацията от n вида блага. Удобно и
практично ще бъде (в т.ч. и като се използува графичен анализ), ако всички
останали видове блага бъдат представени като един единствен вид съставна
стока (съставно благо, съставен продукт), така че да се работи с двуразмерна
система от две блага (от две позиции). Този въпрос се решава имено с теоремата за съставните стоки.
Според теоремата за съставните стоки количеството на интересуващото
ни благо се представя в обичайния му вид в специфични единици като q1.
Обемът на всички останали блага се записва компактно чрез разходите за тях33
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ното закупуване със символа x. Тогава бюджетното ограничение (бюджетното
уравнение) приема вида P1q1 + x = I, нарeчено псевдобюджетно икономическо
ограничение, респ. псевдобюджетно икономическо уравнение. Необходимо е
върху тази основа да се построи функция на псевдополезността (функцията на
общата псевдополезност) За тази цел:
Първо, решава се нова задача за оптимизация на потреблението, включваща същата целева функция, каквато има изходната задача, но с видоизменени ограничителни условия. Новата задача изисква да се максимизира функцията на общата полезност (целевата функция)
TU(q1, q2, ..., qn)

на комбинацията от n вида блага, като се намерят ендогенните (вътрешно зависимите, неизвестните) променливи q2, q3, ..., qn при спазване на бюджетното
ограничение
P2q2 + P3q3 + ... + Pnqn = x.

Екзогенните (предварително зададените) променливи тук са P2, P3, ..., Pn, q1 и
x. Важното е, че величините q1 и x са екзогенни. Решението на задачата ни дава
онези значения на q2o , q3o , ..., qno (изразени чрез всички екзогенни променливи),
които максимизират общата полезност TU(q). Значенията q2o , q3o , ..., qno се означават като функции на икономическото псевдотърсене.
Второ, съставя се функцията на псевдополезността, която се получава,
като в обикновената (изходната) функция на общата полезност ендогенните
променливи q2, q3, ..., qn се заместят с техните оптимални решения q2o , q3o , ..., qno
от предходната задача за оптимизация на потреблението. Тоест функцията на
псевдополезността има вида
U ′(q1 , q2o , q3o , ..., q no ).

Но тъй като q2o , q3o , ..., qno са функции на екзогенните променливи P2, P3, ..., Pn,
q1 и x, то функцията на псевдополезността придобива вида
U ′(q1 , x, P2 , P2 , ..., Pn ).

Трето, решава се опростена задача за оптимизация на потреблението, която изисква се максимизира функцията на общата псевдополезност (целевата
функция) U ′(q1 , x, P2 , P2 , ..., Pn ), като се намерят ендогенните (вътрешно зави-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------симите, неизвестните) променливи q1 и x при спазване на псевдобюджетното
ограничение P1q1 + x = I.
Тъй като теоремата за съставните стоки гарантира, че във функцията на
псевдополезността подреждането на индивидуалните предпочитания на потребителите е по същия начин, както и при обикновената функция на полезността,
то изводите, получени чрез оперирането с променливите q1 и x в практически
удобната двуизмерна задача, ще бъдат (при постоянни други условия) достатъчно обосновани.
ТЕОРЕМА ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА НЕЯВНАТА ФУНКЦИЯ
(existence theorem of the implicit function theorem), първа основна теорема на
линейното програмиране, – вж. неявна икономическа функция, икономически
множители на Ж. Лагранж и двойнствена задача на линейното програмиране.
ТЕОРЕМА НА АНДРОНОВ, А., И УИТ, А. (Andronov–Witt theorem) – теорема, интерпретираща устойчивостта на периодичното решение на неавтономна система от диференциални уравнения от вида
dxi
= X i ( x1 , x2 , ..., xn ), i = 1, 2 , … , n.
dt

Нека xi = φi(t) е периодичното решение тази система, а
n ∂X (ϕ , ϕ , ..., ϕ )
dξ i
n
=∑ i 1 2
ξ j , i = 1, 2, ..., n,
dt
∂x j
j =1

е съответната система от уравнения във вариации, която в разглеждания случай винаги има един нулев характеристичен показател А. М. Ляпунов
(Liapunov characteritic indicator). Тогава според теоремата на А. Андронов и А.
Уит (която е модификация на теоремата на А. М. Ляпунов за устойчивостта на
периодичното решение), ако n – 1 характеристични показатели на системата от
уравнения във вариации имат отрицателни действителни части, тогава периодичното решение xi = φi(t) е устойчиво по А. М. Ляпунов. Вж. устойчивост на
непрекъснатата динамична икономическа система.
ТЕОРЕМА НА БИРКХОФ, Г., И ХИНЧИН, А. Я. (Birkhoff and Hinchin
theorem) (ки) – във:
ергодична теорема на Биркхоф, Г., и Хинчин, А. Я. (вж. стационарен
случаен икономически процес и ергодичен икономически процес).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕОРЕМА НА ВАЙЕРЩРАС, К. (Weierstrass general theorem) в икономиката
– приложение в икономическа среда на изведената от К. Вайерщтрас фундаментална теорема на математическото програмиране, която формулира условията за съществуването на глобален максимум. Според тази теорема, ако
допустимото икономическо множество X е компактно и непразно (компактно икономическо множество и компактно икономическо пространство), тогава непрекъснатата целева икономическа функция F(x) (вж. непрекъсната
икономическа функция), определена в това множество, достига глобалния икономически максимум във вътрешна икономическа точка или в гранична икономическа точка на множество X. Вж. линейно програмиране, обща икономическа задача на оптималното управление и типове икономически максимуми.
ТЕОРЕМА НА ВАЙЕРЩРАС, К. (Weierstrass general theorem) (ки) – във:
обобщена теорема на Вайерщрас, К.;
теорема на Вайерщрас, К. (вж. и типове икономически максимуми и линейно програмиране).
ТЕОРЕМА НА ДУБОВИЦКИЙ, А. Я., И МИЛЮТИН, А. А. (Dubovitzky–
Milutin theorem) (ки) – във:
втора теорема на Дубовицкий, А. Я., и Милютин, А. А. (вж. необходими условия за икономическа оптималност);
първа теорема на Дубовицкий, А. Я., и Милютин, А. А. (вж. необходими условия за икономическа оптималност).
ТЕОРЕМА НА ЗОНЕНШАИН, МАНТЕЛ И ДЕБРЬО (Sonenschein, Mantel
and Debreu theorem) (в макр.) – изведена през 70-те години на ХХ-тия век теорема, според която наличието на множество агенти в икономиката не предполага и наличие на смислено понятие за съвкупно търсене (в макр.). Теоремата
се основава на положението, че промените в цените променят относителното
благосъстояние на икономичесите агенти (вж. икономическа единица) с различни предпочитания и богатство, което пък показва, че в общия случай не е
гарантирано наличието на общо икономическо равновесие. Теоремата отхвърля
твърдението, че различията между хората се неутрализират в общата сума на
съвкупното търсене.
ТЕОРЕМА НА ИКОНОМИКАТА НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО (theorem of
the welfare economics) (ки) – във:
втора теорема на икономиката на благосъстоянието (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------първа теорема на икономиката на благосъстоянието (в микр.).
ТЕОРЕМА НА КЛАРК, УИКЩЕД И ВАЛРАС ЗА ИЗЧЕРПВАНЕТО НА
СТОЙНОСТТА НА ПРОДУКТА (Clark, Wicksteed and Walras product value
exhaustion theorem) (в микр.) – според тази теорема, ако на собствениците на
производствените икономически фактори се заплаща стойността на техните
пределни продукти (в микр.), то при дългосрочно конкурентно равновесие (в
микр.) факторните плащания напълно ще покрият стойността на икономическия продукт (в микр.) и при положение, че не е спазено изискването за хомогенност на производствената функция. Тоест не е необходимо предположението на Л. Ойлер за хомогенност на производствената икономическа функция, за да се докаже, че се изпълняват твърденията на теорията за пределната
производителност на факторите относно сумирането на факторните дялове и
изчерпването на стойността на продукта [вж теорема на Ойлер, Л., за изчерпването на стойността на продукта (в микр.)]. В рамките на теоремата на
Кларк, Уикщед и Валрас изчерпването на стойността на продукта се потвърждава от теорията за пределната факторова производителност независимо от
това, каква е природата на производствената функция.
ТЕОРЕМА НА КОЦИГ (Kozig`s theorem) – вж. свързаност на икономическия
граф.
ТЕОРЕМА НА КУН, Х., И ТАКЕР, А. (Kuhn-Tucker theorem) – изведена от
американските математици Х. Кун и А. Такер теорема за необходимите и достатъчни условия за съществуването на оптимална точка x*. Стои в основата на
теорията за изпъкналото програмиране, както и в частност – на линейното
програмиране и квадратичното програмиране. Приложена в икономиката
тя гласи следното: за да бъде икономическата точка x* оптимална (вж. оптимален икономически вектор), т.е. за да е валидно, че

ϕ ( x*) = min ϕ ( x), X = {x : f i ( x) ≥ 0, i = 1, 2, ..., m},
x∈ X

е необходимо и достатъчно, щото да съществува такава точка
y ∗ = ( y1* , y 2* , ..., y m* ),

при която двойките от точки x ∗ , y ∗ да образуват седло на икономическата
функция на Ж. Лагранж (вж. и седлова икономическа точка)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------m

L ( x, y ) = ϕ ( x) + ∑ yi f ( x),
i =1

където L(x, y) е икономическата функция на Ж. Лагранж , φ(x) – целевата икономическа функция на оптимизационната икономическа задача, x – инструменталните икономически променливи, yi – икономическите множители на
Ж. Лагранж, и f(x) – функциите на икономическите ограничения на задачата.
Това означава, че
L ( x*, y ) ≤ L ( x*, y*) ≤ L ( x, y*)

за всички x и за всички y Ако ограниченията f(x) са нелинейни, тогава, тогава
теоремата е справедлива при някои допълнителни предположения за допустимото икономическо множество, например при предположението за съществуването на такава икономическа точка x ∈ X , щото fi(x) ≥ 0, i = 1, 2, …, m, което е познато като условие за регулярност на Слейтър (Slater`s regulativity
condition). Ако функциите φ(x) и fi(x) са диференцируеми, тогава седловата
икономическа точка се определя от съотношенията
∂L( x, y )
≥ 0, k = 1, 2, ..., n,
∂xk
∂L( x, y )
xk = 0,
∂
x
k =1
k
n

∑

∂L( x, y )
≤ 0, i = 1, 2, ..., m,
∂yi
∂L( x, y )
yi = 0,
∂yi
i =1
m

∑

yi ≥ 0, i = 1, 2, ..., m.

Тези съотношения показват, че задачата на изпъкналото програмиране в икономиката (изпъкналата оптимизационна икономическа задача) се състои в
решаването на система от уравнения и неравенства.
ТЕОРЕМА НА ЛЕВИ, Е. (Levi theorem) – теорема, според която, ако M е
пълно подпространство в H, тогава за всеки елемент x ∈ H съществува еднозначно представяне x = y + z, където y ∈ M , а z е ортогонално на M. При това
2

2

2

x = y + z .
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕОРЕМА НА ЛИНЕЙНОТО ПРОГРАМИРАНЕ (theorem of the linear programming) (ки) – във:
втора основна теорема на линейното програмиране (същото като теорема за двойнствеността; вж. двойнствена задача на линейното програмиране);
първа основна теорема на линейното програмиране (същото като теорема за съществуването на неявната функция; вж. двойнствена задача на
линейното програмиране);
трета основна теорема на линейното програмиране (същото като теорема за допълващата нестрогост; вж. двойнствена задача на линейното
програмиране).
ТЕОРЕМА НА ЛИПСИ, Р., И ЛАНКАСТЪР, К. (Lipsey-Lancaster theorem)
(в микр.) – разработена от Ричард Липси и Келвин Ланкастър теорема, според
която, когато в даден отрасъл в икономиката е невъзможно да се постигне
ефективният обем на икономическото производство, тогава предизвиканите
от това изкривявания (отклонения) в оптималното и ефективно разпределение
на ресурсите (на производствените икономически фактори и на икономическите продукти в качеството им на икономически инградиенти) и в обема на
производството в този отрасъл могат да бъдат частично или изцяло отстранени
(компенсирани) с помощта на икономическата политика на държавата чрез
изкуствено изкривяване (отклонение) в оптималното и ефективното разпределение на ресурсите и в обема на производството в друг отрасъл. Според теоремата на Р. Липси и К. Ланкастър при определени предпоставки икономическата политика, която се стреми да превърне втория избор в първи, може да успее само при избор в трета ситуация. Р. Липси и К. Ланкастър смятат, че политиката на премахването на монополизма (като втори избор) в икономика, при
която широко се прилага данъчното облагане (това е третата ситуация), с цел
да се премине към конкурентно равновесие (като първи избор), може да отдалечи икономиката от конкурентното равновесие (т.е. от първия избор). Следователно трябва да се осъществи изборът на третата ситуация (данъчното облагане) с цел да се реализира първият избор (конкурентното равновесие), без да
се прилага вторият избор (отстраняването на монополите). Затова според теорията на квазиоптимума (вж. квазиоптимум на общото пазарно равновесие) е
по-добре да се откажем от ефективност в един от отраслите на народното стопанство с цел да се балансират неефективностите и изкривяванията в другите
отрасли в случай че те не могат да бъдат премахнати по друг начин.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕОРЕМА НА МЕНГЕР, К. (Menger`s theorem) – вж. свързаност на икономическия граф.
ТЕОРЕМА НА ОЙЛЕР, Л., ЗА ИЗЧЕРПВАНЕТО НА СТОЙНОСТТА НА
ПРОДУКТА (Euler's product value exhaustion theorem) (в микр.) – според нея
проблемът за изчерпването на стойността на продукта (в микр.) [т.е. проблемът за сумирането на разходите за производствени фактори (в микр.)] има
положително решение, когато тези фактори имат постоянна възвръщаемост от
мащаба на производството (вж. продуктивност от мащаба на производството), т.е. когато съответствуващата им производствена икономическа функция е линейна и хомогенна от първа степен.
ТЕОРЕМА НА ПУАНКАРЕ, А., ЗА ВЪЗВРЪЩАНЕТО (Poincare theorem of
the recurrence /recovering/) (в икономиката) – интерпретация на теоремата на
А. Пуанкаре за възвръщането в икономическа среда. Представлява една от
теоремите, приложими към функционирането на динамичните икономически
системи с инвариантна икономическа мярка. Същността й в областта на икономиката се свежда до следното. Приемаме, че движението на динамичната
икономическа система се описва с помощта на диференциалните уравнения
dxi
= X i( x1 , x2 , ..., xn ),
dt

където еднозначните икономически функции Xi(x1, x2, …, xn) удовлетворяват
условието
n

∑
i =1

∂ ( RX i )
= 0, R > 0,
∂xi

но така че тези диференциални уравнения да допускат положителен интегрален икономически инвариант* (positve integral economic invariant)

∫ R dx1 dx2 ... dxn
V

(има се предвид интегрален икономически инвариант на гладка динамична
икономическа система). Освен това се предполага, че ако изобразяващата
икономическа точка (има се предвид фазовата точка на състоянието на
икономическата система) P с координати x1, x2, …, xn в началния момент на
времето t0 се намира вътре в някаква икономическа област V с краен обем, тогава въпросната точка ще остане неопределено дълго вътре в тази област и че
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

∫ R dx1 dx2 ... dxn < ∞ .
V

Като се има предвид теоремата на А. Пуанкаре за възвръщането, може да се
твърди следното: ако някаква разглеждана икономическа област U0 се съдържа
вътре в областта V, тогава могат да се изберат безкраен брой варианти за фиксиране на началното положение на икономическата точка P по такъв начин,
че тази точка да пресича след това областта U0 безкрайно много пъти. Ако този избор на началното положение на точката P вътре в U0 се извършва по случаен начин (произволно, наслуки), тогава вероятността точката P да не пресече
икономическата област U0 безкрайно много пъти е безкрайно малка. Това означава, че ако началните условия на икономическата точка P не са изключителни в разглеждания смисъл, тогава тя (значи и динамичната икономическа
система) ще премине безкрайно много пъти колкото си желаем близко до своето начално положение.
ТЕОРЕМА НА РИБЧИНСКИ, Т. (Rybczynski theorem) (в макр.) – според нея
при постоянни относителни цени на икономическите продукти нарастването
на обема на даден производствен икономически фактор в условията на екстензивен двупродуктов икономически растеж (в макр.) (вж екстензивен икономически растеж) ще предизвика пропорционално (на нарастването на дадения фактор) по-голямо нарастване на производството на интензивния по отношение на този фактор продукт и намаляване на производството на другия
продукт. Това твърдение е валидно на макроикономическо равнище и се отнася до производството на два хомогенни икономически продукти (в специфично изражение и всеки един от които има собствена измерителна единица), които изчерпват обема на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.).
ТЕОРЕМА НА РИС, Ф. (Riesz theorem) – теорема, според която, линейният
ограничен функционал f, който е определен в цялото хилбертово пространство
H, може еднозначно да бъде представен във вида f(x) = (u, x), където елементът
u ∈ H се определя еднозначно от функционала f (вж. икономически функционал и хилбертово икономическо пространство).
ТЕОРЕМА НА СТОЛПЕР, В., И САМУЕЛСЪН, П. (Stolper-Samuelson
theorem) (в межд.), теорема за пълно изравняване на цените на производствените фактори, – изведена от Волфганг Столпер (Wolfgang Stolper) и Пол
Самуелсън икономическа теорема, която разширява и усъвършенствува доказателството на теоремата за изравняване на цените на производствените
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фактори (в межд.) [теоремата на Е. Хекшер и Б. Олин (в межд.)], като се използува пример с два вида продукта, две страни и два фактора на производството.
ТЕОРЕМА НА ТРАНСПОРТНИТЕ МРЕЖИ (basic theorem of the
transportation networks) (ки) – във:
основна теорема на транспортните мрежи.
ТЕОРЕМА НА ХЕКШЕР, Е., И ОЛИН, Б. (Heckscher-Ohlin theorem) (в
межд.), теорема за изравняване на цените на производствените фактори (в
межд.), – изведена от шведските икономисти Ели Хекшер (Eli Heckscher) и
Бертил Олин икономическа теорема, според която страните се специализират
в производството и износа (в макр.) на продукти, за чието създаване се употребяват производствени икономически фактори, с които съответната страна е
надарена. Страните трябва да изнасят продукти, за чието производство поинтензивно е използуван изобилния за тях фактор. Така например страни, които са по-богати на капитал и по-бедни на труд, трябва да произвеждат и изнасят капиталоинтензивни продукти (в межд.) и да внасят трудоинтензивни
продукти (в межд.), а страни, които са по-богати на труд и по-бедни на капитал, трябва да произвеждат и изнасят трудоинтензивни продукти (в межд.) и да
внасят капиталоинтензивни продукти (в межд.). По-късно П. Самуелсън доразвива това твърдение, като смята, че ако международната търговия (в межд.)
следва теоремата Е. Хекшер и Б. Олин, ще настъпи изравняване на международните цени на производствените фактори. Теоремата на Е. Хекшер и Б.
Олин прераства в теорема (и в теория) за изравняване на цените на производствените фактори.
ТЕОРЕМИ ЗА ВЗАИМНОСТТА (mutuality thorems) (в микр.) – изведени от
руските икономисти А. Г. Аганбегян и К. А. Багриновски теореми, *които установяват съответствието между минимума на трудовите разходи и максимума
на целевата функция на потреблението (респ. максимума на целевата функция
на общественото благосъстояние). Вж. взаимна +задача на оптимизацията.
ТЕОРЕМИ НА ИКОНОМИКАТА НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО (theorems
of the welfare economics) (в микр.) – две теореми, които задават взаимозависимостите между (1) ефективното равновесие (интерпретирано като оптимално)
и (2) конкурентното равновесие в микроикономиката [респ. в икономиката на
благосъстоянието (в микр.)]. Според първата теорема на икономиката на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------благосъстоянието (в микр.) конкурентното равновесие (в микр.) (равновесието при съвършена икономическа конкуренция) е ефективно (оптимално) по
Вилфредо Парето (респ. по Леон Валрас). Според втората теорема на икономиката на благосъстоянието (в микр.) всяко ефективно (оптимално) по В.
Парето (респ. по Л. Валрас) разпределение на икономическите ресурси може
да бъде достигнато в условията на конкурентна икономика [т.е. в условията на
съвършена икономическа конкуренция (в микр.)]. Втората теорема доказва, че
съвършената конкуренция води до оптимума на В. Парето но не доказва, че
тя е единственият път към разглеждания оптимум.
ТЕОРЕМИ НА МОДИЛИАНИ, ФР., И МИЛЪР, М. (Modigliani-Miller theorems) – вж. Франко Модилиани.
ТЕОРЕМНА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ* (economic theorem
interpretation) (*) – придаден на системната икономическа теорема смисъл на
някакъв икономически обект; икономическо съответствие (с определена степен на икономическо подобие, в т.ч. и икономически изоморфизъм) между системната теорема и обекта; оприличаване на системната икономическа теорема
с икономическия обект; същото като обектна разпознаваемост на икономическата теорема* (obiectional recognizability of the economic theorem). В това
взаимоотношение обектът е икономически предмет от обектната икономика
(последната като единство на икономическата действителност), а системната
икономическа теорема е изведена (или изведима) в някаква икономическа система според правилата на формалния извод, която по определение е формална икономическа система* (formal economic system), отразяваща формализирано някаква част от икономическата действителност (вж. икономическо отражение)]. Затова, когато субектът разглежда някаква системна икономическа
теорема, той най-напред я интерпретира, т.е. прави опит да разкрие на каква
част от икономическата действителност (или на зависимости в нея) тя съответства. И обратно, когато субектът представя част от икономическата действителност като системна икономическа теорема (когато формализира икономическата действителност във вид на теорема, изведена в икономическата система), той трябва да осигури определено съответствие на теоремата с действителността. Затова теоремното формализиране на икономическата действтелност и обектното интерпретиране на системната икономическа теорема са двете същностни страни на разглеждания тип икономическо съответствие (на съ-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ответствието между обект и теорема в икономиката). Вж. системна икономическа интерпретация.
Теоремната икономическа интерпретация се получава в контекста на някаква системна икономическа интерпретация. Системните икономически теореми се извеждат от структурата на дадената икономическа система и сами
по себе си (като икономически последователности) са независими (инвариантни) от системната интерпретация. Но системната интерпретация е решаваща за
теоремната интерпретация, следователно и за истинността на системните теореми. Истинна системна икономическа теорема* (true economic system theorem) е тази, при която има съответствие (например изоморфно) между нея и
разглеждания икономически обект (като част от икономическата действителност). Отразяваният в системната теорема икономически обект може да се
представлява от неговата обектна икономическа теорема. Така че истинна
системна теорема е тази, при която има изоморфно съотвествие между нея
обектната теорема. Тогава казваме, че е налице смислена теоремна икономическа интерпретация* (meaning economic theorem interpretation). Затова пък е
налице неистинна системна икономическа теорема* (untrue economic system
theorem), респ. безсмислена теоремна икономическа интерпретация*
(meaningless economic theorem interpretation), при която няма съответствие
между нея и икономическия обект, респ. между нея и обектната икономическа
теорема.
Дадена икономическа система може да получи различни системни икономически интерпретации. При една системна интерпретация всички или част от
теоремните интерпретации (интерпретациите на теоремите на тази система)
могат да се окажат смислени (съответните теореми да са истинни). Тогава е
налице смислена системна икономическа интерпретация* (meaning economic theorem interpretation). При нея съществува някаква степен на съответствие между теоремност на икономическата система (вж. системна икономическа теорема) и истинност на системните икономически теореми. Но при
друга системна интерпретация всички теоремни интерпретации могат да се
окажат безсмислени (всички теореми да са неистинни). Тогава е налице безсмислена системна икономическа интерпретация* (meaningless economic
theorem interpretation). При нея не съществува съответствие между теоремност
и истинност.
ТЕОРЕМНА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (economic theorem
interpretation) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------безсмислена теоремна икономическа интерпретация (вж. теоремна
икономическа итерпретация);
смислена теоремна икономическа интерпретация (вж. теоремна икономическа итерпретация);
теоремна икономическа итерпретация.
ТЕОРЕМНА ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ* (theorem economic
characterization) – вж. системна икономическа теорема.
ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕН МОДЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА
СИСТЕМА* (theory-set model of the economic system) – модел на икономическа система, при чието построяване се използуват свойствата на множествата
и принципите и методите на теорията на множествата. Вж. икономическо
множество.
ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОДОБИЕ (theoryset economic similarity) – подобие между икономическа система и нейния модел, основано върху свойствата на множествата и принципите и методите на
теорията на множествата. Синтезът на икономическата система от подсистеми се моделира с помощта на действия между множествата, които представляват тези подсистеми. Вж. икономическо множество и икономическо подобие.
ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕНО МОДЕЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ* (theory-set modelling on the economic systems) – създаване,
експериментиране и използуване за целите на изследването и управлението на
теоретико-множествени модели на икономическите системи.
ТЕОРЕТИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА ДИСПЕРСИЯ (theoretical economic
variance) – дисперсия на случайна икономическа величина X, изчислена за пълния обхват на нейното вероятностно разпределение (при дискретния случай се
обхваща изцяло генералната статистическа съвкупност от случаи на проявление, а при непрекъснатия случай – цялата област на функцията на плътността на разпределението на икономическите вероятности). Вж. икономическа
дисперсия.
ТЕОРЕТИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА (theoretical economic science) –
вж. икономическа наука.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕОРИИ ЗА БИЗНЕС ЦИКЪЛА (theories of the business cycle) (в макр.) –
икономически теории, които обясняват причините за възникването, същността, продължителността, фазовата структура, особеностите и въздействито върху икономиката на бизнес цикъла (в макр.) (а заедно с това и на икономическия цикъл изобщо). Сред тях се открояват теориите за фазите на бизнес цикъла (в макр.), кредитно-паричните теории за бизнес цикъла (в макр.), екзогенните теории за бизнес цикъла (в макр.), ендогенните теории за бизнес цикъла
(в макр.), неокейнсианските теории за бизнес цикъла (в макр.), неокласическите теории за бизнес цикъла (в макр.), неокласическият синтез (в макр.).
ТЕОРИИ ЗА БИЗНЕС ЦИКЪЛА (theories of the business cycle) (ки) – във:
теории за бизнес цикъла (в макр.);
теории за фазите на бизнес цикъла (в макр.).
ТЕОРИИ ЗА ФАЗИТЕ НА БИЗНЕС ЦИКЪЛА (phases theories of the business
cycle) (в макр.) – теории за бизнес цикъла (в макр.), които разкриват и обясняват фазовата структура на бизнес цикъла (в макр.) (както и на икономическия
цикъл изобщо), в т.ч. за разновидностите на фазате на бизнес цикъла (в макр.),
както и за техните характеристики, продължителност и последователност на
протичането им. Вж. теория на А. Бърнз и У. Митчел за фазите бизнес цикъла
(в макр.), теория на Й. Шумпетер за фазите бизнес цикъла (в макр.), марксистка теория за фазите икономическия цикъл (в макр.) и съвременна теория
за фазите бизнес цикъла (в макр.).
ТЕОРИЯ (theory) (кд) – във:
абстрактна теория на системите;
аксиоматична икономическа теория (вж. аксиоматичен икономически
метод);
динамични модели на марксовата теория за разширеното възпроизводство на обществения продукт;
екзогенни теории за бизнес цикъла (в макр.);
ендогенни теории за бизнес цикъла (в макр.);
ергодична икономическа теория (същото като ергодична теория за икономическите процеси);
ергодична теория на икономическите процеси;
икономическа теория на неравновесието (вж. Аксел Лейонхувуд);
икономическа теория;
инвестиционна теория за бизнес цикъла (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инфлационна теория на компромисите (в макр.);
кардиналистична теория за икономическата полезност;
кардиналистична теория за икономическата стойност;
кардиналистична теория за икономическата ценност;
кейнсианска икономическа теория;
кейнсианска теория за безработицата (в макр.);
кейнсианска теория за парите (в макр.);
кейнсианско-неокласически синтез в теорията за парите (в макр.);
кибернетична интерпретация на марксовата теория за възпроизводството на обществения продукт;
класическа икономическа теория;
класическа количествена теория за парите (в макр.);
класическа теория за лихвата (в макр.);
класическа теория за сравнителните предимства (в межд.);
класически теории на международната търговия (в межд.);
количествена теория за парите (в макр.);
корелационна теория на случайните икономически процеси;
кредитно-парични теории за бизнес цикъла (в макр.);
лихвена теория за времевото предпочитание (в макр.);
марксистка теория за фазите на икономическия цикъл (в маркс.);
Марксова теория за конкретния и абстрактния труд (в маркс.);
Марксова теория за потребителната стойност и стойността (в
маркс.);
Марксова теория за развитието на стойностната форма (в маркс.);
Марксова теория за стоката (в маркс.);
Марксова теория за стоката като елементарна форма (в маркс.);
Марксова теория за трудовия процес в неговата цялост (в маркс.);
Марксова теория за трудовия процес (в маркс.);
Марксова теория за функциите на парите (в маркс.);
независимост в теорията на вероятностите;
неокейнсиански теории за бизнес цикъла (в макр.);
неокласическа икономическа теория;
неокласическа теория за безработицата (в макр.);
неокласически теории за бизнес цикъла (в макр.);
нова теория за конкуренцията (в микр.);
обща теория на системите;
ординалистична теория за икономическата полезност;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ординалистична теория за икономическата стойност;
ординалистична теория за икономическата ценност;
основно уравнение на потребителната теория на ценността (в микр.)
(същото като уравнение на Слуцки, Е. (в микр..);
основно уравнение на производствената теория на ценността (в микр.);
основно уравнение на теорията за платежния баланс (в межд.);
основно уравнение на теорията за потреблението (в микр.);
основно уравнение на теорията за производството (в микр.);
парична теория за определителите на валутния курс (в межд.);
парична теория за платежния баланс (в межд.) (вж. паричен подход към
платежния баланс (в межд.).);
портфейлна теория за определителите на валутния курс (в межд.);
портфейлна теория за парите (в макр.);
производителна теория за лихвата (в макр.);
релативистична теория на умението;
релативистична теория на усилието;
релативистична теория на усърдието;
съвременна теория за парите (в макр.);
съвременна теория за сравнителните предимства (в межд.);
съвременна теория за фазите на бизнес цикъла (в макр.);
съвременна теория на международната търговия (в межд.);
теория за абсолютните предимства (в межд.);
теория за адаптивните очаквания (в макр.);
Q-теория (в макр.);
теория за взаимодействието в икономиката (вж. Вилфредо Парето);
теория за влизането;
теория за двойствения пазар на труда (в макр.);
теория за дифузията на изгодите (вж. Джон Морис Кларк);
теория за дългите вълни (същото като теория за дългите икономически
цикли.теория на алгоритмите);
теория за дългите икономически цикли;
теория за ендогенните олигополи;
теория за ендогенните пазарни структури;
теория за естествената норма на безработицата (в макр.);
теория за ефективната конкуренция (вж. Йозеф Шумпетер);
теория за инвестиционното взаимодействие между развитите и развиващите се страни (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теория за конкурентните предимства (в межд.);
теория за лимитиращото производство (в микр.) ( същото като теория за
ограничаващото производство (в микр.));
теория за международната подвижност на производствените фактори
(в межд.);
теория за неравномерните тласъци (вж. Рагнар А. Фриш);
теория за новата конкуренция на Бейн, Дж. (вж. нова теория за конкуренцията (в микр.));
теория за ограничаващото производство;
теория за оптималната валутна зона (в межд.);
теория за оптималното функциониране на социалистическата икономика;
теория за очакванията (в макр.);
теория за парите (в макр.);
теория за парите (в макр.);
теория за политическия делови цикъл (в макр.);
теория за предпочитанието към ликвидност (в макр.);
теория за проявените предпочитания;
теория за пълната заетост (в макр.);
теория за различията във възнаграждението на труда;
теория за рационалните очаквания (в макр.);
теория за сегментацията на пазара (в макр.);
теория за сравнителните предимства (в межд.);
теория за структурната безработица (в макр.);
теория за супернеутралността на парите (в макр.) (вж. супернеутралност на парите (в макр.));
теория за съвместното действие на мултипликатора и акселератора (в
макр.);
теория за факторите на производството (вж. Джон Бейтс Кларк);
теория на Бърнз, А., и Митчел, У., за фазите на бизнес цикъла (в макр.);
теория на Веблен, Т., за бизнес цикъла (в макр.);
теория на Веблен, Т., за бизнес цикъла (в макр.);
теория на вероятностите;
теория на Виксел, К., за бизнес цикъла (в макр.);
теория на Виксел, К., за бизнес цикъла (в макр.);
теория на графите;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теория на грешките;
теория на игрите в икономиката;
теория на игрите;
теория на икономиката на благосъстоянието (в микр.) (същото като икономика на благосъстоянието (в микр.));
теория на икономическата информация;
теория на икономическите игри (същото като теория на игрите в икономиката);
теория на икономическото управление;
теория на информацията;
теория на Йаек, Фр. фон, за бизнес цикъла (в макр.);
теория на Линдал, Е., за бизнес цикъла (в макр.);
теория на Линдал, Е., за бизнес цикъла (в макр.);
теория на Маркс, К., за възпроизводството на обществения продукт (в
маркс.);
теория на Маркс, К., за количеството на парите (в макр.);
теория на масовото обслужване;
теория на международната търговия (в межд.);
теория на митническия съюз (в межд.);
теория на множествата;
теория на монополистичната конкуренция;
теория на оптималните икономически системи (вж. оптимална икономическа система);
теория на оптималното икономическо управление;
теория на оптималното управление;
теория на Осипов, Ю. М., за есхатологията на икономическата цивилизация и на научната икономия;
теория на портфейлния баланс (в макр.);
теория на Пуанкаре, А., и Бенедиксон, И.
теория на системите на икономическо управление (същото като теория
на икономическото управление);
теория на управлението на случайните икономически процеси (вж.
управление на случайните икономически процеси);
теория на Фредхолм, Е., за интегралните уравнения;
теория на Хаек, Фр. фон, за бизнес цикъла (в макр.);
теория на чувствителността на системите на икономическото управление;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теория на Шумпетер, Й., за фазите на бизнес цикъла (в макр.);
традиционна теория за конкуренцията (в микр.);
трудова теория за икономическата полезност;
трудова теория за икономическата стойност;
трудова теория за икономическата ценност;
трудова теория за стойността;
управленски теории за фирмата (в микр.);
уравнение на количествената теория за парите (в макр.);
факторна теория за икономическата полезност;
факторна теория за икономическата стойност;
факторна теория за икономическата ценност;
физическа теория за икономическата полезност;
физическа теория за икономическата стойност;
физическа теория за икономическата ценност;
характеристична теория за потребителското поведение (в микр.);
чиста теория на инвестиционния мултипликатор (в макр.).
Q-ТЕОРИЯ (Q-theory) (в макр.) – разработена от Джеймс Тобин теория, според която фирмите инвестират до момента, когато стойността на техните дялове надхвърлят възстановителната цена на материалните им активи. Q-теорията
прави възможно различните инвестиционни теории да се обединят в една обща
структура.
ТЕОРИЯ ЗА АБСОЛЮТНИТЕ ПРЕДИМСТВА (absolute-advantage theory)
(в межд.) – теория на класическия икономикс, развита най-вече от Адам Смит,
която изследва закономерностите на абсолютните предимства (в межд.) и
изгодите, които страните могат да извлекат от тях в международната търговия (в межд.). Според теорията за абсолютните предимства две страни, които
взаимно си обменят продукти, ще увеличат своето богатство, ако всяка една
от тях се специализира в производството на продукт, за който има абсолютни
предимства по отношение на другата и го разменя с нея.
ТЕОРИЯ ЗА АДАПТИВНИТЕ ОЧАКВАНИЯ (adaptive-expectations theory)
(в макр.), хипотеза за адаптивните очаквания (в макр.), – икономическа хипотеза (обявявана за икономическа теория), според която икономическите
агенти (респ. икономическите единици) формират своите очаквания за икономическите процеси [в т.ч. и инфлационните очаквания (в макр.) и очакванията
за макроикономическата активност] съобразно с развитието на интересуващо51
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то ги икономическо явление през текущия период и в близкото минало. Адаптивните очаквания (adaptive expectations) (в макр.) са израз на изоставащо
действие във функционирането на икономическата система.
ТЕОРИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦАТА (theory of unemployment) (ки) – във:
кейнсианска теория за безработицата (в макр.);
неокласическа теория за безработицата (в макр.).
ТЕОРИЯ ЗА БИЗНЕС ЦИКЪЛА (theory of business cycle) (ки) – във:
екзогенни теории за бизнес цикъла (в макр.);
ендогенни теории за бизнес цикъла (в макр.);
инвестиционна теория за бизнес цикъла (в макр.);
кредитно-парични теории за бизнес цикъла (в макр.);
неокейнсиански теории за бизнес цикъла (в макр.);
неокласически теории за бизнес цикъла (в макр.);
теория на Веблен, Т., за бизнес цикъла (в макр.);
теория на Виксел, К., за бизнес цикъла (в макр.);
теория на Линдал, Е., за бизнес цикъла (в макр.);
теория на Хаек, Фр. фон, за бизнес цикъла (в макр.).
ТЕОРИЯ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО В ИКОНОМИКАТА (economic
interaction theory) – вж. Вилфредо Парето.
ТЕОРИЯ ЗА ВЛИЗАНЕТО (entry-theory) (в микр.) – разработена от Дж. Бейн,
П. Сайлъс-Лабини, Фр. Модилиани и М. Спенс олигополна теория, изследваща
и изучаваща условията за влизане на нови фирми в олигопола (в микр.) и последствията от него при наличието на бариери за влизане (в микр.), създадени от
вече установените олигополни фирми (в микр.).
ТЕОРИЯ ЗА ВРЕМЕВОТО ПРЕДПОЧИТАНИЕ (time preference theory)
(ки) – във:
лихвена теория за времевото предпочитание (в макр.).
ТЕОРИЯ ЗА ВЪЗПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
(theory of the social product reproduction) (ки) – във:
кибернетична интерпретация на марксовата теория за възпроизводството на обществения продукт;
теория на Маркс, К., за възпроизводството на обществения продукт.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕОРИЯ ЗА ДВОЙСТВЕНИЯ ПАЗАР НА ТРУДА (dual labour market
theory) (в макр.) – икономическа теория, според която съществуват два относително самостоятелни трудови пазари (в макр.). Единият се обособява според
характеристиките на работните места, а другият – според личните характеристики на отделните работници. Известни са под наименованията първичен трудов пазар и вторичен трудов пазар (в макр.). На първичния пазар безработицата (в макр.) се обяснява с кейнсианската теория за безработицата (в
макр.) [теорията за недостатъчното агрегатно продуктово търсене (в макр.)],
а на вторичния пазар - с теорията за структурната безработица (в макр.)
(теорията структурната небалансираност на трудовия пазар).
ТЕОРИЯ ЗА ДИФУЗИЯТА НА ИЗГОДИТЕ (interest diffusion theory) – вж.
Джон Морис Кларк.
ТЕОРИЯ ЗА ДЪЛГИТЕ ВЪЛНИ (long waves theory) – същото като теория за
дългите икономически цикли.
ТЕОРИЯ ЗА ДЪЛГИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ЦИКЛИ (long ecocomic cycles
theory), теория за дългите вълни, – теория, създадена от руския учен Николай Дмитриевич Кондратиев през 20-те години на ХХ-ия век (за първи път той
споменава за дългите цикли през 1922 г.). Според тази теория, наред със сезонните цикли (с продължителност около 3 години) и бизнес-циклите (с продължителност около от 7 до 11 години) (наричани често само икономически
цикли), в икономиката съществуват и дълги икономически цикли (наричани
още дълги вълни, големи вълни или вълни на Н. Д. Кондратиев) с продължи1
телност между 50 и 60 години . За да обоснове своята теория, Н. Кондратиев
обобщава данни от дългогодишни наблюдения върху икономиката на Германия, Франция, Великобритания и САЩ. Схващането на Н. Д. Кондратиев е, че
от средата на ХVІІІ-ия век насам човечеството преживява пет дълги (големи)
икономически вълни (цикли). Според европейски икономисти сега в световната икономика се заражда поредната, шестата вълна на Н. Д. Кондратиев. И
други икономисти са допускали съществуването на дълги вълни, но за разлика
от Н. Д. Кондратиев не са могли да ги интерпретират като израз на циклично
развитие с определена периодичност. Има изследователи, които пък изобщо
отричат периодичността на дългите вълни и смятат, че те са плод на съчетанието на случайни фактори в икономиката.
1

Вж.: Кондратиев, Н. Д. Мировое хозяйство и его конюнктуры во время и после
войны. Вологда, 1922; Kondratieff, N. D. The Long Waves in Econcmic life. In: Review
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------of Economics and Statistics, 1935, N 17, pp. 105-115; Кондратьев, Н. Д. Проблемы
экономической динамики. М., Экономика, 1989; Mager, N. H. The Kondratieff Waves.
New York and London: Praeger; Solomou, S. Phases of Economic Growth, 1850 – 1973;
Kondratieff Waves and Kuznets Swings. Cambridge. Cambridge University Press.

Н. Д. Кондратиев разделя две съседни във времето дълги вълни (цикли) с
момента на най-ниското равнище на обема на производството и затова даденият дълъг икономически цикъл започва с нарастването на производството. Всеки
дълъг икономически цикъл (дългата вълна в нейната цялост) съдържа надигаща се икономическа вълна (rising economic wave) (тогава има увеличаване на
обема на производството) и заглъхваща икономическа вълна (attenuating
economic wave) (тогава има намаляване на обема на производството). Върховете на първите три дълги икономически цикли са през 1815 г. (първият цикъл е
от 1780 до 1850 г.), през 1870 г. (вторият цикъл е от 1850 до 1890 г.) и през 1915
г. (третият цикъл е от 1890 до около 1935 г.) (фиксирането на годините е приблизително). Н. Д. Кондратиев разкрива съществуването на четири емпирични
закономерности в развитието на дългите икономически цикли, които обаче сами по себе си не могат да разкрият причините за тяхното съществуване. Първата емпирична закономерност е, че в продължение на около две десетилетия
преди поредната надигаща се вълна (преди започването на поредния дълъг икономически цикъл) има оживление в областта на техническите изобретения.
Преди началото и в самото начало на надигащата се вълна започва прилагане на
тези изобретения в промишлеността, което предизвиква изменения в производствените (икономическите) отношения. Началото на поредния голям цикъл
обикновено съвпада с разширяване на международните икономически отношения. Например, надигащата се вълна на първия дълъг икономически цикъл започва в разгара на промишлената революция във Великобритания и в други
страни и е била предшествувана от ред технически изобретения. Много от тях
са открити през средата на 60-те години на ХVІІІ-ия век, но прилагането им в
производството започва през 70-те и 80-те години на същия век. Началото на
надигащата се вълна на втория дълъг цикъл също се предшествува от големи
изобретения. Това са усъвършенствуването на локомотива, откриването на турбината, построяването на първия автомобил, изобретяването на електромагнитния телеграф. Преди надигащата се вълна на третия дълъг цикъл през 70-те години на ХІХ-ия е отбелязан бурен прогрес в естествознанието. Открити са постоянният ток, електрическият телефон, самолетът, започва добивът на стомана.
Втората емпирична закономерност е, че периодът в началото на надигащата
се вълна на нов дълъг икономически цикъл е наситен със социални сътресения
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------и преврати в обществото (като революции и войни) за разлика от периода на
заглъхването (оттеглянето) на вълната. Третата емпирична закономерност е,
че в заглъхващата вълна има продължителни периоди на икономически кризи и
спадове. Такива има например след войните на Наполеон Бонапарт през заглъхващата вълна на първия дълъг цикъл след 1815 г. Във Великобритания това
се проявява като рязко понижаване на цените на селскостопанските продукти.
След кризата през 1920 г., когато настъпва заглъхващата вълна на третия дълъг
цикъл, има признаци за продължителна икономическа криза. Четвъртата емпирична закономерност е, че дългите икономически цикли се характеризират
със същата динамика на развитието, както и средните цикли (бизнес циклите).
Структурата на тази динамика включва следните фази: подем (експанзия, разширение), връх [според съвременната теория], криза (рецесия, спад), депресия
(дъно). При това фазите на дългия цикъл оказват влияние върху фазите на
средните цикли, които се съдържат вътре в него. В това е например се крие
обяснението за продължителния спад в световната икономика след 1920 г. Настоящото развитие на световната икономика е предшественик на надигащата се
вълна на шестия дълъг икономически цикъл. Пробива си път схващането, че
той ще е цикъл на пазара на здравето. Грижата за здравето и опазването на природната среда ще станат основен приоритет на хората. Доказателство за това е,
че през последното десетилетие отраслите, свързани със здравето, са увеличили
с 50 % производството си. Очаква се в близките години да се появят голям брой
нови биогенетични и природоохранителни технологии и продукти, които ще
предизвикат появата на надигащата се шеста вълна. Ще се възникнат и нови
професионални перспективи пред психолозите, социалните работници и педагозите.
ТЕОРИЯ ЗА ЕНДОГЕННИТЕ ОЛИГОПОЛИ (theory of endogenous oligopolies) (в микр.) – теория, която изследва възникването, същността, особеностите
и функционирането на ендогенните олигополи (в микр.). Централно място в
нея заема анализът на бариерите за влизането (в микр.) в олигопола (в микр.),
издигани от установените фирми (в микр.) (от вече функциониращите в него
фирми). Вж. теория за ендогенните пазарни структури (в микр.).
ТЕОРИЯ ЗА ЕНДОГЕННИТЕ ПАЗАРНИ СТРУКТУРИ (theory of endogenous market structures) (в микр.) – теория, която изследва възникването, същността, особеностите и функционирането на ендогенните пазарни структури
(в микр.). Централно място в нея заема анализът на бариерите за влизането (в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------микр.) в пазарната структура (в микр.), издигани от установените фирми (в
микр.) (от вече функциониращите в нея фирми).
ТЕОРИЯ ЗА ЕСТЕСТВЕНАТА НОРМА НА БЕЗРАБОТИЦАТА (natural
rate of unemployment theory) (в макр.) – икономическа теория, която изучава
поведението на макроикономиката при реализирана естествена норма на
безработицата (в макр.).
ТЕОРИЯ ЗА ЕФЕКТИВНАТА КОНКУРЕНЦИЯ (theory of effective competition) – вж. Йозеф Шумпетер.
ТЕОРИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛЕЗНОСТ (theory of the economic
utility) (ки) – във:
кардиналистична теория за икономическата полезност;
ординалистична теория за икономическата полезност;
трудова теория за икономическата полезност;
факторна теория за икономическата полезност;
физическа теория за икономическата полезност.
ТЕОРИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА СТОЙНОСТ (theory of the economic
value) (ки) – във:
кардиналистична теория за икономическата стойност;
ординалистична теория за икономическата стойност;
трудова теория за икономическата стойност;
факторна теория за икономическата стойност;
физическа теория за икономическата стойност.
ТЕОРИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЦЕННОСТ (theory of the economic
worth) (ки) – във:
кардиналистична теория за икономическата ценност;
ординалистична теория за икономическата ценност;
трудова теория за икономическата ценност;
физическа теория за икономическата ценност;
факторна теория за икономическата ценност.
ТЕОРИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ
РАЗВИТИТЕ И РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ (theory of the investment
interaction between developed and developing countries) (в межд.) – икономическа
теория, която изследва и изучава обективните причини за възникването, насо56
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ките на осъществяване и икономическите и социалните последици от инвестиционното взаимодействие между развитите и развиващите страни (в
межд.).
ТЕОРИЯ ЗА КОНКРЕТНИЯ И АБСТРАКТНИЯ ТРУД (theory of concrete
and abstract labour) (ки) – във:
Марксова теория за конкретния и абстрактния труд.
ТЕОРИЯ ЗА КОНКУРЕНТНИТЕ ПРЕДИМСТВА (competitive advantage
theory) (в межд.) – икономическа теория, чиято същност се свежда до теоремата на Е. Хекшер и Б. Олин (в межд.).
ТЕОРИЯ ЗА КОНКУРЕНЦИЯТА (traditional theory of competition) (ки) –
във:
нова теория за конкуренцията (в микр.);
традиционна теория за конкуренцията (в микр.).
ТЕОРИЯ ЗА КРИВИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (economic indifference-curves theory) – теория, която обосновава съществуването,
особеностите на формирането, свойствата и необходимостта от използуването
на кривите на икономическото безразличие в качеството й на частен случай на
теорията за кривите на безразличието (indifference-curves theory) изобщо.
Разкрива тяхното място като инструмент за осъществяване на рационалния
икономически избор. Разглежда кривите на икономическото безразличие като
една от разновидностите на конфигурациите на икономимеското безразличие
и показва как множествата на икономическото безразличие се експлицират в
такива конфигурации. Представлява едно от направленията на развитието на
ординалистичната теория за икономическата полезност. За първи път кривите на безразличието са въведени и обосновани от Вилфредо Парето.
ТЕОРИЯ ЗА КРЪГООБОРОТА НА ПАРИЧНИЯ КАПИТАЛ (theory of the
monetary capital circular-turn) (ки) – във:
Марксова теория за кръгооборота на паричния капитал (в маркс.);
ТЕОРИЯ ЗА ЛИМИТИРАЩОТО ПРОИЗВОДСТВО (theory of limitary
production) (в микр.) – същото като теория за ограничаващото производство
(в микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕОРИЯ ЗА ЛИХВАТА (theory of interest) (ки) – във:
класическа теория за лихвата (в макр.);
производителна теория за лихвата (в макр.).
ТЕОРИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ПОДВИЖНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ФАКТОРИ (theory of the international mobility of production factors)
(в межд.) – икономическа теория, според която международната подвижност
на продуктите (в межд.) и международната подвижност на производствените фактори (в межд.) оказват противоположно въздействие върху външнотърговския обмен (в межд.) [т.е. върху международната търговия (в межд.)].
ТЕОРИЯ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ (theory
of the immateral economic thing) (ки) – във:
атрибутивна теория за нематериалния икономически предмет (вж.
нематериален икономически предмет).
ТЕОРИЯ ЗА НЕРАВНОМЕРНИТЕ ТЛАСЪЦИ (irregular push theory) – вж.
Рагнар А. Фриш.
ТЕОРИЯ ЗА НОВАТА ДАНЪЧНА ОТГОВОРНОСТ (new tax liabilty theory)
(в макр.) – предложено от америкатските икономисти Лорънс Линдзи (през
1987 г.) и Мартин Фелдстийн (през 1995 г.) схващане, според което съкращаването на данъците на много богатите ще предизвика намаляване на опитите за
избягване на данъчното облагане и ще осигури допълнителни бюджетни приходи. Последващите изследвания показват, обаче, че този извод е пресилен и
че най-добрият начин да се ограничиукриването на данъци е контролът върху
функционирането на данъчната система.
ТЕОРИЯ ЗА НОВАТА КОНКУРЕНЦИЯ НА БЕЙН, ДЖ. (Bain theory of
new competition) (в микр.) – вж. нова теория за конкуренцията (в микр.).
ТЕОРИЯ ЗА ОГРАНИЧАВАЩОТО ПРОИЗВОДСТВО (theory of limitary
production) (в микр.), теория за лимитиращото производство (в микр.), –
част от теорията за ендогенните пазарни структури (в микр.) [респ. от теорията за ендогенните олигополи (в микр.)], която изучава формирането и
ефектите от функционирането на ограничаващото производство (в микр.) и на
ограничаващата цена (в микр.) като средства (инструменти) за възпиране навлизането на нови фирми (на нови конкуренти) в отрасъла [респ. в олигопола (в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------микр.)]. Важно място в нея заемат моделите на бариерите за влизане на Дж.
Бейн (Bain entry-barriers models) (в микр.) (вж. Джо С. Бейн).
ТЕОРИЯ ЗА ОПРЕДЕЛИТЕЛИТЕ НА ВАЛУТНИЯ КУРС (theory of the
exchange-rate determination) (ки) – във:
парична теория за определителите на валутния курс (в межд.).
ТЕОРИЯ ЗА ОПТИМАЛНАТА ВАЛУТНА ЗОНА (optimal currency area
theory) (в межд.) – икономическа теория, която изследва и изучава комплекса
от критерии за участие на страните в паричен съюз (в межд.) при изграждане
на оптимална валутна зона (в межд.). Такива критерии са степента на международна подвижност на производствените фактори (в межд.), степента
на финансова интеграция (в межд.), степента на отвореност на икономиката (в межд.), степента на продуктова диверсификация (в межд.), степента
на близост на темповете на инфлацията (в межд.).
ТЕОРИЯ ЗА ОПТИМАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ИКОНОМИКА (theory of the socialist economy optimal functioning). При социалистическия етап от развитието на източноевропейските
страни моделирането на икономическата йерархия се смята за важна и актуална задача на икономическата наука. Този въпрос придобива особено значение
в концепцията за развития социализъм. Социалистическото обществено производство се възприема като динамична система с изключително сложна структура. То включва богата тоталност от елементи и връзки, чиято цялостност се
обуславя от характера на обществената собственост върху средствата за производство. На структурата и динамиката на общественото производство във
фазата на изграждането на развитото социалистическо общество съответствуват диалектически адекватно определена структура, развитие и усъвършенствуване на отношенията на социалистическата собственост. Това съответствие
се установява и се проявява специфично за различните равнища на икономическата организация на социалистическото обществено производство при
всичките му аспекти, разрези и равнища и неговото системно-структурно изследване е от съществена важност за развитието на икономическата теория и за
засилването на нейните практико-приложни функции. Това са различни равнища на непосредственост и опосредствуваност в реализирането на отношенията на социалистическата собственост. Функционалното различие между тях
намира израз в постановката за ролята на социалистическата държава като
собственик и на трудовия колектив като стопанин. “Собственик на социалис59
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тическата собственост в България сега е държавата като представител на народа и по негово пълномощие. А стопанин на социалистическата собственост са
съответните производствени колективи, трудещите се, които работят в стопан1
ските организации, използват и стопанисват тази собственост.” (Според Ж.
Аройо стопанин на социалистическата собственост е не трудовият коректив, а
социалистическото предприятие.)
1

Живков, Т. Да въплътим в реални дела решенията на ХІІ конгрес на партията. Партиздат, С., 1982, с. 27. Вж. също: Живков, Т. Развитието на социалноикономическите отношения и на управлението на народното стопанство. Втора лекция. Партиздат, С., 1983, с. 9-11.

При тези предпоставки принципите, подходите и насоките на използване
на моделирането на икономическото оптимизиране в условията на сложни йерархични структури на социалистическото обществено производство се обосновават от теорията за оптимално функциониране на социалистическата
икономика. Тя се основава върху принципите, разработвани от марксистката
политическа икономия, върху постиженията на другите икономически науки и
приложни дисциплини, върху най-новите постижения на математиката, икономическата кибернетика, математическото програмиране, теорията на
информацията, теорията за оптималното управление на икономиката и други.
Видни представители на теорията за оптимално функциониране на социалистическата икономика са Л. В. Канторович, В. С. Немчинов, В. В. Новожилов,
А. Л. Лурие, А. Г. Гранберг, Н. П. Федоренко, В. И. Данилов – Данилян, Е. З.
Майминас, В. Ю. Сухотин, А. Г. Аганбегян, К. К. Вальтух, В. С. Дадаян, Е.
Матеев. Теорията за оптимално функциониране на социалистическата икономика разработва различни аспекти и проблеми на моделирането на икономическите процеси, математическите модели в икономиката, икономическия оптимум, глобалния и локалния критерий за оптималност. Основна нейна цел е
разработването на система от модели за оптимално функциониране на социалистическата икономика. Смята се, че постиженията на теорията за оптимално
функциониране на социалистическата икономика стимулират развитието и издигат на качествено ново равнище икономическата теория на социализма и че
те трябва да намерят широко приложение в усъвършенствуването на планирането на социалистическото народно стопанство и на другите моменти на неговото научно управление.
Йерархичните структури на функционирането и управлението на общественото производство предполагат необходимостта от изграждането на система
от модели на социалистическата икономика (models set of socialist
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economy). Тя е съвкупност от математически модели на социалистическото
народно стопанство, обединени от единството в обекта на моделирането или
от целта на извършваното с тяхна помощ научно изследване и научно управление. Специфичен момент е, че изходната информация на едни от моделите,
включени в системата от модели на социалистическата икономика, става
входна за други от тях. Тази система характеризира качествено по-висок етап в
математическото моделиране на икономическите процеси за разлика от разработването и използването на отделни икономически модели. Намира приложение в народностопанското планиране при използване на електронноизчислителната техника. Първоначално системата от модели на социалистическата
икономика се разработва като система от модели на отделни икономически
процеси. Такава система обикновено включва: силно-агрегирани модели от
прогнозен тип на народностопанско равнище; модели на междуотрасловия баланс; модели на регионалното планиране; модели на икономиката на отделните стопански организации. По-нататъшното усъвършенствуване на системата
от модели на социалистическата икономика е свързано с повишаването на взаимната балансираност и комплекстност на съставящите я модели. С понататъшното й развитие в обхвата на моделирането се включват не само процесът на планирането, но и процесът на изпълнението на плана, финансовата
дейност, снабдяването, подготовката на производството, разработването на
нови изделия и т.н. Тя се превръща в съставен елемент на създаването и функционирането на автоматизираните системи за управление. Висш етап в изграждането и усъвършенствуването на системата от модели на социалистическата икономика е системата от модели за оптимално функциониране на со1
циалистическата икономика.
1

Относно системата от модели на социалистическата икономика вж.: Федоренко, Н.
П. О разработке системы ортимального функционирования экономики. Издательство
“Наука”, М., 1968; Аганбегян, А. Г., Багриновский, К. А., Гранберг, А. Г. Система
моделей народнохозяйственного планирования. Издательство “Мысль”, М., 1972;
Математические вопросы построения системы моделей. Издательство “Наука”, Новосибирск, 1976; Миркович, К. Математически методи и модели в политическата
икономия. Висш икономически институт “Карл Маркс”, С., 1989, гл. 2; Миркович, К.
Математическа икономия. Част І. Издание на Висшия икономически институт “Карл
Маркс”, С., 1991.

ТЕОРИЯ ЗА ОЧАКВАНИЯТА (theory of expectations) (в макр.) – икономическа теория, според която кривата на доходността (в макр.) на ценните
книги (в макр.) променя своя наклон в зависимост от очакваните промени в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лихвения процент (в макр.) (процентната ставка), изплащан за притежаването
на ценните книги.
ТЕОРИЯ ЗА ПАРИТЕ (monetary theory) (в макр.), парична икономика (в
макр.), – икономическа теория за закономерностите на формирането на паричното търсене (в макр.) и паричното предлагане (в макр.), за условията на
формирането, нарушаването и възстановяването на макроикономическото паричнопазарно равновесие (в макр.), за взаимодействието на паричния пазар (в
макр.) с останалите видове пазари и за обосноваването на паричната политика (в макр.) на държавата и за нейното въздействие върху макроикономическата система (в макр.). Представлява раздел на икономическата теория (на
икономикс).
ТЕОРИЯ ЗА ПАРИТЕ (monetary theory) (ки) – във:
кейнсианска теория за парите (в макр.);
кейнсианско-неокласически синтез в теорията за парите (в макр.);
класическа количествена теория за парите (в макр.);
количествена теория за парите (в макр.);
портфейлна теория за парите (в макр.);
съвременна теория за парите (в макр.);
теория за парите (в макр.);
уравнение на количествената теория за парите (в макр.).
ТЕОРИЯ ЗА ПАРИТЕТА НА ПОКУПАТЕЛНИТЕ СИЛИ (purchasing
power parity theory) (в межд.) – икономическа теория, която разработва въпросите на същността, на условията на проявление и реализация и на типологията
на паритета на покупателните сили (в межд.). Според тази теория разменният курс (в межд.) [същото като валутен курс (в межд.)] на две валути (в
межд.) се намира в състояние на равновесие, когато покупателните способности (покупателните сили) на тези валути на вътрешните пазари при този
курс са равни. Вж. покупателна способност на парите (в макр.).
ТЕОРИЯ ЗА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС (balance-of-payments theory) (ки) –
във:
основно уравнение на теорията за платежния баланс (в межд.);
парична теория за платежния баланс (в межд.) (вж. паричен подход към
платежния баланс (в межд.).).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕОРИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ДЕЛОВИ ЦИКЪЛ (political business cycle
theory) (в макр.) – икономическа теория, която с помощта на моделен подход
прави опит да обоснове макроикономическа политика (в макр.) на оптимално
съчетаване между темпа на инфлацията (в макр.) и нормата на безработицата (в макр.) по такъв начин, че управляващата политическа партия да получи на предстоящите избори максимален брой гласове. В нея се обосновава тезата, че оптималната стратегия налага реализирането не на постоянна политика [не на монотонна макроикономическа политика (в макр.)], а на циклична
макроикономическа политика (в макр.), т.е. на политика на контролирано стимулиране на колебания на посочените макроикономически величини.
ТЕОРИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛНАТА СТОЙНОСТ И СТОЙНОСТТА (theory
of use value) (ки) – във:
Марксова теория за потребителната стойност и стойността.
ТЕОРИЯ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО (consumption theory) – вж. Херман Госен.
ТЕОРИЯ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО (consumption theory) (ки) – във:
основно уравнение на теорията за потреблението (в микр.);
теория за потреблението (вж. Херман Госен).
ТЕОРИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ (theory of consumer
behaviour) (ки) – във:
характеристична теория за потребителското поведение (в микр.).
ТЕОРИЯ ЗА ПРЕДЕЛНАТА ПОЛЕЗНОСТ (marginal utility theory) – теория
в обществената базова (поддържаща) област, която обосновава съществуването, закономерностите на формирането и функционирането и необходимостта
от използуване в научните изследвания на пределната полезност на благата, в
частност на пределната полезност на икономическите продукти. Разработена
е първоначално от субективната политическа икономия (subjective political
economy). Математическата школа на субективната политическа икономия (mathematical school of subjective political economy) (наричана още лозанска школа и която е едно от трите направления на субективната политическа икономия наред с австрийската и англо-американската) е първата, която
обосновава пределната полезност благото със средствата на математическия
анализ, като я разглежда като производна функция на общата полезност на
благото. Впоследствие цялостното развитие на съвременната икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теория за потреблението, както и за неговото място във формирането на поведението на икономическите агенти, се гради върху постановките на субективната теория за пределната полезност.
Полезността, както и пределната полезност на благото са абстрактни понятия, използувани в икономическата теория, за да се означи с тях субективното удоволствие (удовлетворение) или задоволеността на индивида от потребителските блага. Полезността е аналитична конструкция, с която може да се
обясни как потребителите разпределят ограничения си доход между благата (в
т.ч. и между продуктите), които купуват от пазара, така че задоволеността да е
максимална. Всяка новодобавена единица благо (продукт) към вече съществуващото количество увеличава общата полезност на благата (продуктите), с която разполага индивидът в качеството му на потребител. Следователно тази
нова единица потребявано благо (продукт) прибавя допълнителна полезност
към общата полезност на благата (на продуктите). Пределната полезност на
благото е новоприбавената полезност, т.е. тя е полезността на единицата новодобавено благо. Постановките на теорията за пределната полезност (на благата) са изцяло приложими към продуктите (в т.ч. и към икономическите продукти) като тяхна разновидност.
Австрийската школа (Austrian school) в субективната политическа икономия интерпретира количеството на потребяваните блага (респ. продукти)
целочислено. При нея тя се извежда от прираста на общата полезност, обусловен от цяла единица прираст на количеството на благата. Математическата
школа в субективната политическа икономия [за първи път това прави Уилям
Джевънс (William Jevons)] обобщава този подход, като извежда пределната
полезност на единица потребявано благо чрез съпоставянето на безкрайно
малко нарастване на общата полезност на благата с обусловилото я безкрайно
малко нарастване на количеството на даденото потребявано благо. Ето защо се
предполага безкрайна делимост на благата, а пределната полезност на благото
(както се посочи) се разглежда като първа производна функция на общата
полезност на благата. Това показва, че не само общата полезност на благата,
но и тяхната пределна полезност са функции на количеството на
потребяваните блага.
ТЕОРИЯ ЗА ПРЕДПОЧИТАНИЕТО КЪМ ЛИКВИДНОСТ (liquidity
preference theory) (в макр.) – икономическа теория, според която кривата на
доходостта (в макр.) по-често има положителен отколкото отрицателен наклон, защото икономическите агенти (икономическите единици) заемодатели
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(инвеститорите) предпочитат покупката на краткосрочни ценни книги (в макр.)
пред дългосрочни, тъй като първите имат по-малък процентен риск (т.е. промените в процентния доход от тези книги са по-малко вероятни). Затова те
очакват по-висок процентен доход от дългосрочните ценни книги, включващ и
определена премия за риска.

ТЕОРИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО (production theory) (ки) – във:
основно уравнение на теорията за производството (в микр.).
ТЕОРИЯ ЗА ПРОЦЕЖДАНЕТО (fitering /percolation/ theory) (в макр.) – теория, според която значителната част от дохода трябва да се получава първоначално от богатите прослойки на населението, след което в резултат от икономическата дейност на обществото, тази част ще се процеди към по-бедните
прослойки. Затова според нея не е необходимо целенасочено преразпределение на доходште (например като прогресивнтото подоходно облагане). Негативно настроените към теорията за процеждането я наричан вуду икономика.
Най-известната версия на теорията за процеждането е теорията на предлагането (в макр.).
ТЕОРИЯ ЗА ПРОЯВЕНИТЕ ПРЕДПОЧИТАНИЯ (revealed preferences
theory) (в микр.) – развита от Пол Самуелсън теория за потребителския избор
(вж. потребителски икономически избор) като алтернативна на ординалистичната теория за кривите на безразличието (вж. ординалистична теория за икономическата полезност). В ординалистичната теория се смята, че потребителят предварително е подредил своите икономически предпочитания и познава
кривите на безразличието (вж. крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие) и функцията на полезността (вж. функция на общата икономическа полезност) и върху тази основа прави своя оптимален потребителски избор (в допирната точка на бюджетната
линия с възможно най-високата крива на безразличието) (вж. оптимален производителски икономически избор [индивидуален]). В теорията за проявените
предпочитания се върви по обратния път: приема се, че потребителят прави
определен избор, с което разкрива своите предпочитания, и върху тази основа
(върху основата на реализираното поведение на потребителя) се построява
функцията на търсенето. Докато ординалистичната теория за кривите на безразличието се движи от подредените предпочитания към потребителския избор (от потребителските предпочитания може да бъде определен потребителският избор), теорията за проявените предпочитания се движи от потребителс65
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кия избор към подредените предпочитания (от потребителският избор могат да
бъдат определени потребителските предпочитания). Основните предположения (допускания) на теорията за проявените предпочитания са: поведението на
потребителя е рационално (проявява стремеж да извлече максимална изгода,
като между две комбинации от блага предпочита тази, която включва поголеми количества от тях) (вж. рационален потребителски икономически избор); поведението на потребителя е последователно (то не е противоречиво);
поведението на потребителя е транзитивно (ако той предпочита комбинацията
от блага X пред комбинацията Y и предпочита комбинацията Y пред комбинацията Z, тогава той предпочита комбинацията X пред комбинацията Z); поведението на потребителя се осъществява според аксиомата за проявените икономически предпочитания (в микр.). При тези условия е възможно извеждане
на кривата на търсенето в теорията за проявените предпочитания
(demand curve derivation in the revealed preference theory) и извеждане на кривите на безразличието в теорията за проявените предпочитания
(indifference curve derivation in the revealed preference theory).
ТЕОРИЯ ЗА ПЪЛНАТА ЗАЕТОСТ (vull employment theory) (в макр.) – икономическа теория, разглеждаща пълната заетост (в макр.) като състояние на
макроикономиката, при което желаещите да работят могат да намерят работа
с изключение на случаите, когато те се намират в положение на подвижна безработица (в макр.) или на структурна безработица (в макр.) [т.е. когато между пълната заетост (в макр.) и естествената норма на безработицата (в
макр.) има съответствие].
ТЕОРИЯ ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА (wage theory) (в маркс.) (ки) – във:
Марксова теория за работната заплата (в маркс.).
ТЕОРИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СТОЙНОСТНАТА ФОРМА (theory of
value form development) (ки) – във:
Марксова теория за развитието на стойностната форма;
ТЕОРИЯ ЗА РАЗЛИЧИЯТА ВЪВ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ТРУДА
(theory of labour wage differences) (в микр.) – обяснява факторите, които пораждат различията във възнаграждението на труда (в микр.), както и факторите, които ги компенсират.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕОРИЯ ЗА РАЗШИРЕНОТО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРОДУКТ (theory of the social product increasing reproduction) (ки) – във:
динамични модели на марксовата теория за разширеното възпроизводство на обществения продукт.
ТЕОРИЯ ЗА РАЦИОНАЛНИТЕ ОЧАКВАНИЯ (rational-expectations theory)
(в макр.), хипотеза за рационалните очаквания (в макр.), – икономическа
хипотеза (обявявана за икономическа теория), според която икономическите
агенти (респ. икономическите единици) могат да предвиждат предстоящите
икономически събития, когато имат достъп до съответната необходима информация (вж. икономическа информация) към момента на вземане на икономическо решение. Тогава икономическите очаквания са рационални очаквания
(в макр.) и последните влияят върху взамането на икономически решения. Това
влияние може да се окаже толкова силно, щото например бизнес цикълът (в
макр.) дори би престанал да съществува в настоящия му вид, ако икономическите агенти действаха в условия на пълна осведоменост. Рационалните очаквания и ефективността на функционирането на пазарите са двата основни
принципа на новата класическа икономика (в макр.), според която всички
опити да се стабилизира макроикономическата активност (в макр.) (обемът
на производството) или безработицата (в макр.) в кратък срок са обречени на
неуспех.
ТЕОРИЯ ЗА СЕГМЕНТАЦИЯТА НА ПАЗАРА (market segmentation theory)
(в макр.) – икономическа теория, според която пазарът на ценните книги (в
макр.) е разделен на разграничаващи се един от друг субпазари на ценни книги (security submarkets) (в макр.), характеризиращи се със специфични срокове
за погасяване (а значи и с различна степен на риск), които от своя страна съответствуват на спецификата на едни или други инвеститори (например от кръга
на финансовите институции).
ТЕОРИЯ ЗА СРАВНИТЕЛНИТЕ ПРЕДИМСТВА (comparative-advantages
theory) (в межд.) – икономическа теория на класическия икономикс (класическа икономическа теория), развита най-вече от Дейвид Рикардо, която изследва
закономерностите на сравнителните предимства (в межд.) и изгодите, които
страните могат да извлекат от тях в международната търговия (в межд.). Вж.
класическа теория за сравнителните предимства (в межд.) и съвременна теория за сравнителните предимства (в межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕОРИЯ ЗА СРАВНИТЕЛНИТЕ ПРЕДИМСТВА (comparative-advantage
theory) (ки) – във:
класическа теория за сравнителните предимства (в межд.);
съвременна теория за сравнителните предимства (в межд.);
теория за сравнителните предимства (в межд.).
ТЕОРИЯ ЗА СТОЙНОСТТА (theory of value) (ки) – във:
трудова теория за стойността.
ТЕОРИЯ ЗА СТОКАТА (theory of commodity) (ки) – във:
Марксова теория за стоката.
ТЕОРИЯ ЗА СТОКАТА КАТО ЕЛЕМЕНТАРНА ФОРМА (theory of
commodity as a elementary form) (ки) – във:
Марксова теория за стоката като елементарна форма.
ТЕОРИЯ ЗА СТРУКТУРНАТА БЕЗРАБОТИЦА (structural unemployment
theory) (в макр.) – икономическа теория, според която технологичните промени, които причиняват структурната безработица (в макр.), имат комплексен
характер и водят до цялостна структурна небалансираност на трудовия пазар (labour market structural disbalance) (в макр.), която не може да се преодолее
със стимулиране на агрегатното продуктово търсене (в макр.). Затова привържениците на тази теория обосновават необходимостта от осъществяването
на цялостни програми за квалификация и преквалификация, съответствуващи
на съвременната техническа революция, и от създаване на много добри информационни условия за функциониране на трудовопазарните институции.
ТЕОРИЯ ЗА СУПЕРНЕУТРАЛНОСТТА НА ПАРИТЕ (theory of money
superneutrality) (в макр.) – вж. супернеутралност на парите (в макр.).
ТЕОРИЯ ЗА СЪВМЕСТНОТО ДЕЙСТВИЕ НА МУЛТИПЛИКАТОРА И
АКСЕЛЕРАТОРА (theory of the multiplier and accelerator compatible act) (в
макр.) – икономическа теория, според която нея ефектът на мултипликатора
(в макр.) значително се засилва от действието на акселератора (в макр.). Взаимодействието между мултипликатора и акселератора (в макр.) поражда
свръхкумулативен процес на нарастване на брутния вътрешен продукт (в
макр.) [респ. на дохода (в макр.)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕОРИЯ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА КАПИТАЛИЗМА (theory of capitalism transformation) – вж. Шумпетер, Йозеф Алойс.
ТЕОРИЯ ЗА ФАЗИТЕ НА БИЗНЕС ЦИКЪЛА (theory of phases of the
business cycle) (ки) – във:
съвременна теория за фазите на бизнес цикъла (в макр.).
ТЕОРИЯ ЗА ТРУДОВИЯ ПРОЦЕС (theory of labour process) (ки) – във:
Марксова теория за трудовия процес.
ТЕОРИЯ ЗА ТРУДОВИЯ ПРОЦЕС В НЕГОВАТА ЦЯЛОСТ (theory of
complete labour process) (ки) – във:
Марксова теория за трудовия процес в неговата цялост.
ТЕОРИЯ ЗА ФАЗИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЦИКЪЛ (theory of phases
of the economic cycle) (ки) – във:
марксистка теория за фазите на икономическия цикъл (в маркс.).
ТЕОРИЯ ЗА ФАКТОРИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО (production factors
theoty) – вж. Джон Бейтс Кларк.
ТЕОРИЯ ЗА ФИРМАТА (theory of the firm) (ки) – във:
управленски теории за фирмата (в микр.).
ТЕОРИЯ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ПАРИТЕ (theory of money functions) (ки) –
във:
Марксова теория за функциите на парите.
ТЕОРИЯ НА АЛГОРИТМИТЕ (algorithmes theory) в икономиката – раздел
от математиката, в който се изясняват теоретичните възможности за формирането на ефективни алгоритми на изчислителните процеси и тяхното прилагане
в икономическите изследвания и управлението на икономическите системи.
Началото на системното разработване на теорията на алгоритмите поставят в
тридесетте години на ХХ-ия век А. Чърч, А. М. Тюринг и Е. Л. Пост, които са
направили първите уточнения на понятията алгоритъм и изчислителна функция. По-нататък теорията на алгоритмите се разработва в трудовете на С. С.
Клини, А. А. Марков, А. Н. Колмогоров и други. Теорията на алгоритмите намира широко разпространение в алгоритмизацията като модел на верига от
действия, водещи към решаването на дадена икономическа задача. Записаните
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------по такъв начин алгоритми на специален език (наречен алгоритмичен) се изпълняват от електронно изчислителната машина. Така се извършва машинната
преработка на икономическата информация, с което се улеснява вземането на
икономическо решение. Значението на теорията на алгоритмите значително
нараства с развитието и разширяващото се приложение в икономиката на съвременните информационни технологии (information technologies). Алгоритъмът (вж.) е точно предписание за последователността на действия (или на система от операции), чрез изпълнението на които се постига някакъв търсен резултат (решение на определена задача). Представлява система от формални
1
правила за точно и еднозначно описание на изчислителния процес.
1

Статията е написана по текстове от: Миркович, К., Лулански, П. Ракарова, С. Речник-справочник по моделиране на икономическите процеси. Издание на Висшия
икономически институт “Карл Маркс”, С., 1984, с. 27-28, 499-500. Относно теорията
на алгоритмите и понятието алгоритъм вж: Марков, А. А. Теория алгоритмов. В:
Труды математического института им. Стеклова, т. 42. Академия наук СССР, М.,
1954; Трахтенброд, Б. А. Сложность алгоритмов и вычслении. Новосиберск, 1967;
Миркович, К. Моделиране на икономическите системи. Профиздат, С., 1970; Алферова, Э. В. Теория алгоритмов. Издательство “Статистика”, М., 1973; Трахтенброд,
Б. А. Алгоритмы и вычислительные автоматы. Издательство “Советское радио”, М.
1974; Жукав, В. В. [и др.] Организация работ в средах алгоритмов и программ. Издательство “Статистика”, М., 1980; Недев, И. Основи на алгоритмизацията и езици на
програмиране. Издание на Висшия икономически институт "Карл Маркс", С., 1981;
Стойчев, С., Даковски, Л., Арнаудов, Д. Основи на изчислителната техника. Издателство “Техника”, С., 1981, с. 75-109.

ТЕОРИЯ НА “БИЛЯРДНАТА МАСА” (“billiard table” theory) – вж. Михал
Калецки.
ТЕОРИЯ НА БЪРНЗ, А., И МИТЧЕЛ, У., ЗА ФАЗИТЕ НА БИЗНЕС ЦИКЪЛА (Burns-Mitihell theory of phases of the business cycle) (в макр.) – развита
от американските икономисти Артър Бърнз и Уесли Митчел икономическа
теория, според която бизнес цикълът съдържа две критични (преломни) точки
и две разделяни (разграничени) от тях продължителни фази. Продължителните
фази са експанзия (в макр.) [същото като разширяване (в макр.)] и контракция
(в макр.) [същото като свиване (в макр.)]. Двете критични точки на бизнес цикъла (в макр.) са връх (в макр.) [същото като пик (в макр.)] или максимум на
цикъла, при която експанзията се сменя с контракцията, и дъно (в макр.) [същото като низина (в макр.)] или минимум на цикъла, при която контракцията
се смена с експанзията. В областта на дъното, непосредствено след точката на
минимума, възниква краткотрайна фаза на оживление (в макр.), която пос70
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тепенно прераства в продължителната фаза на експанзията (в макр.), а в
областта върха, непосредствено след точката на максимума, възниква краткотрайна фаза на рецесия (в макр.), която постепенно прераства в продължителната фаза на контракцията (в макр.). Като цяло бизнес цикълът се
простира между две съседни точки на минимума и се състои от четри фази –
оживлението, експанзията, рецесията и контракцията. В тази четирифазисна
теория върхът и дъното не се разглеждат като самостоятелни фази на бизнес
цикъла, а само като разграничитени точки между такива негови фази. Вж. теории за фазите на бизнес цикъла (в макр.).
ТЕОРИЯ НА ВЕБЛЕН, Т., ЗА БИЗНЕС ЦИКЪЛА (Veblen theory of business
cycle) (в макр.) – кредитно-парична теория за бизнес цикъла (в макр.) (и
изобщо за икономическия цикъл), обоснована от американския икономист
Торщайн Б. Веблен. Според него конкуренцията в класическия смисъл на думата е невъзможна, когато преобладават едрите корпорации. И по-точно в условията на корпоративния капитал, на който е присъщ стремежът да поглъща
дребните предприятия, класическата конкуренция без регулиращи фактори и
механизми може да породи стагнация и депресия. Крупните корпорации се
стремят да извличат печалби чрез съкращаване на обема на производството. С
помощта на кредита, който е условие за развитието на корпорациите, номиналната или още паричната стойност на реалните активи може да се разрасне в
необикновено големи размери. Кредитът става средство за ускоряване на оборота на капитала и увеличаване на реализираната печалба. При тези условия
капитализацията има тенденция да изпреварва растежа на реалната величина
на капиталовите активи. Според Т. Веблен корпоративната революция в голяма степен съдействува за това, щото собствеността върху материалните блага
да бъде заместена със собственост върху фиктивен капитал.
Като признава необходимостта от използуването на кредита като необходим фактор за нормалното движение на функциониращия капитал, Т. Веблен
смята, че ненормалното му използуване увеличава покупателната способност
на занимаващите се със спекулативна дейност, което от своя страна води до
повишаване равнището на цените, а не на обема на производството. На определен етап възниква явно противоречие между паричната и реалната оценка на
капитала. Особено силно това се проявява, когато икономиката се намира във
върховата точка на своя цикъл. Тогава настъпва кредитна инфлация (в макр.),
която “се излива в насилствено ликвидиране на активите”. Внезапно спада
нормата на печалбата. Тъй като заемодателите се опасяват че разривът между
71
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------паричната и реалната оценка на капитала е станал опасно голям, те предявяват
искане за незабавно погасяване на кредитите. Това поставя началото на снижаване на макроикономическата активност.
Според Т. Веблен е налице изоставане на пазарната стойност на продукцията от инфлацията на капитала, което се обуславя от положението, че доходите (от които зависи търсенето на тази продукция) нарастват с темпове, пониски от темповете на нарастване на номиналното изражение на капитала.
Причините за цикличността на производството (в макр.) се оказват в сферата
на печалбата и на цените, а не на самото производство. В основата на такъв
подход по същество стои представата за икономическа дихотомия, изразяваща
се в противоречивото й разделение между бизнеса и производството. Затова
резултат от икономическия цикъл [в частност от бизнес цикъла (в макр.)] е принудителното преразпределение на капитала, при което кредиторите реализират
1
определена изгода . В това отношение е интересно сравнението, което прави
Б. Селигмън между схващанията на Дж. Кейнс и Т. Веблен за цикличността в
икономиката. Той пише, че “внезапното падане на очакваната норма на печалбата придава на теорията на Веблен известно сходство с развитата впоследствие теория на Кейнс, в която излишният оптимизъм води след себе си до изменение на съотношението между нормата на паричния капитал и пределната
производителност на капитала. Обаче у Кейнс ключова роля играят очаквани2
ята, а у Веблен – свръхвисоката капитализация” . Вж. кредитно-парични теории за бизнес цикъла (в макр.).
1

Вж.: Veblen, T. The Theory of Business Enterprise. New York, 1904.

2

Селигмън, Б. Основные течения современной экономической мысли.
Издательство “Прогресс”, 1968, М., с. 72.

ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ (probabilities theory) – раздел на математиката, който отразява и изследва в абстрактна форма закономерностите на случайните събития (в т.ч. и на случайните икономически събития) Върху основата на разкритите закономерности на масовите явления от теорията на вероятностите може да се предвиди как тези събития ще се развиват в бъдещето. В
теорията на вероятностите основни понятия са “вероятност”, “случайно събитие” и “изпитание”. Случайни събития са тези, които могат да се осъществят
или да не се осъществяват. Те биват съвместими и несъвместими, зависими и
независими, прости и сложни. Комплексът от условия, при които може да се
осъществи или да не се осъществи случайното събитие, се нарича изпитание
72
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(assay). В началото на 30-те години на ХХ-ия век руският учен А. И. Колмогоров разработва аксиоматичното построяване на теорията на вероятностите, което включва следните положения: (1) на всяко случайно събитие A съответствува определено число p(A), което удовлетворява условието 0 ≤ p(A) ≤ 1 и се
нарича вероятност на събитието; (2) ако събитието E е сигурно (достоверно),
то p(E) = 1; (3) ако от събитието A следва събитието B, то p(A) ≤ p(B); (4) ако
събитията A, B, … по двойки са несъвместими, то p(A, B, …) = p(A) + p(B) + …;
(5) ако събитията A, B, … са независими, то p(A, B, …) = p(A).p(B)…
Понятието вероятност може да бъде тълкувано по три начина. Първо, вероятността е числена мярка на обективната възможност за осъществяването на
дадено случайно събитие (в т.ч. и при провеждането на вероятностен експеримент). Може да се разглежда още като математическо очакване
(mathematical expectation) на относителния дял (относителната честота) на появата на случайното събитие при провеждането на експеримент в общия брой
на всички опити. Второ, вероятността е отношение между количеството на
шансовете, благоприятствуващи осъществяването на дадено събитие, и общото количество на благоприятствуващите и неблагоприятствуващите шансове
на това събитие. Това е класическото определение на вероятността. Трето,
статистическата вероятност (statistical probability) или още честотната
вероятност (frequency-probability) се определя при провеждането на изпитанията – при достатъчно голямо число на изпитанията честотата на събитието A
се приближава към някаква величина, която съгласно със закона за големите
числа се приема за вероятността на събитието PA. Законът за големите числа
(law of large numbers) съдържа математически теореми, с които се доказва доближаването на средните показатели при достатъчно голямо число наблюдения
до някакви постоянни величини. В по-широк смисъл този закон отразява диалектическата връзка между случайността и необходимостта (в т.ч. и между
икономическата случайност и икономическата необходимост) и показва, че
средният резултат при голямо количество случайни явления не е случаен и
може да бъде предвиден с голяма степен на определеност.
С теорията на вероятностите са свързани понятията случайна величина и
случаен процес. Случайната величина е променлива (представяща дадено случайно събитие), която може да получава различни стойности, всяка една от
които се характеризира с определена вероятност да се осъществи. Резултатите
от статистическите наблюдения обикновено се представят като случайни величини по определени признаци. Описват се чрез закона за разпределение на
вероятностите и чрез функцията на разпределението на вероятностите. Според
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------природата на разпределението случайните величини могат да бъдат дискретни
и непрекъснати. Дискретните случайни величини приемат определени (фиксирани) стойности, докато непрекъснатите (континуутивните) случайни величини приемат коя да е стойност в определени (фиксирани) граници. Случайният
процес е процес, който може да се извърши по различни начини, всеки един от
които се характеризира с определена вероятност да се осъществи. Това означава че е налице случайно поведение на процеса, респ. – случайно поведение на
системата (в т.ч. и на икономическата система), което е предизвикано от
действието на случайни фактори. Случайният процес се описва с множество от
случайни величини, всяка една от които е функция на времето t. За различните
моменти във времето случайният процес се представя чрез разпределението на
вероятностите на случайните величини. Затова случайният процес е векторфункцията на времето X(t), чието протичане е множеството от състояние на
поведение X(t1), X(t2), … към моментите t1, t2, …
Теорията на вероятностите се използва в различни области на познанието
и особено широко в математическата статистика. Прилага се в областта на
статистическите разпределения, при оценката на неизвестни параметри, при
проверката на хипотези, в теорията на грешките. В икономиката теорията на
вероятностите се използва освен чрез математическата и икономическата статистика и в случаите, когато информацията за изучаваните явления е непълна
и неточна, при изследването на системи, състоящи се от голям брой елементи,
при моделирането на недетерминирани процеси (които по същество са вероятностни). Теорията на вероятностите лежи в основата на редица раздели на математиката, намиращи широко приложение в икономиката, като стохастичното
програмиране, теорията на игрите, теорията на масовото обслужване.
Като математическа наука теорията на вероятностите възниква в средата
на ХVІІ-тия век в работете на френските учени Б. Паскал (1623–1662) и П.
Ферма (1601–1665) и на холандския учен Х. Хюйгенс (1629–1695) по повод на
изчисленията в хазартните игри. Крупен принос в теорията на вероятностите
има швейцарския математик Я. Бернули (1654–1705), който открива закона за
големите числа (което е публикувано през 1713 г.). По-късно теорията на вероятностите е доразвита от френския учен П. Лаплас (1749–1827), немския математик К. Гаус (1777–1855), френския математик С. Пуасон (1781–1840).
Следващият етап от развитието на теорията на вероятностите е свързан с имената на руските математици П. Л. Чебишев (1821–1894), който през 1887 г. за
първи път формулира централната гранична теорема и показва един от начините за нейното доказване, А. М. Ляпунов (1857–1918), който окончателно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------решава проблема за централната гранична теорема, и А. А. Марков (1856–
1922), който изследва случай на зависими изпитания, получил наименованието
“вериги на Марков”. Значителни приноси в развитието на теорията на вероятностите в по-ново време имат и руските математици С. Н. Бернщайн (1880–
1
1968), А. Я. Хинчин (1894–1959) и А. Н. Колмогоров (1903).
1

Този статия е разработена по текстове от: Миркович, К., Лулански, П., Ракарова, С.
Речник-справочник по моделиране на икономическите процеси. Издание на Висшия
икономически институт “Карл Маркс”, С., 1984, с. 500-502. Относно теорията на вероятностите вж.: Вентцель, Е. С. Теория вероятностей. Издательство “Наука”, М.,
1964; Колмогоров, А. И. Основные понятия теории вероятностей. М., 1974; Кейн, Э.
Экономическа статистика и эконометрия, выпуск І. М., 1977; Гнеденко, Б. В. Курс
теории вероятностей. Физматгиз, М., 1988; Димитров, М. Теория на вероятностите.
Университетско издателство “Стопанство”, С., 2002; Соколов, Г. А., Чистякова, Н.
А. Теория вероятностей. Издательство “Экзамен”, М., 2005.

ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ (probabilities theory) (ки) – във:
независимост в теорията на вероятностите;
теория на вероятностите.
ТЕОРИЯ НА ВИКСЕЛ, К., ЗА БИЗНЕС ЦИКЪЛА (Wicksell theory of
business cycle) (в макр.) – кредитно-парична теория за бизнес цикъла (в макр.)
(и изобщо за икономическия цикъл), обоснована от шведския икономист Кнут
Виксел от стокхолмската школа в политическата икономия. Според него
крайните причини за икономическата криза (в макр.) представляват реални
фактори. Техническият прогрес се извършва по такъв начин, че материалното
производство не може да се развива плавно, както в основни линии това става
с потребностите. Според него кредитно-паричните фактори оказват влияние
върху развитието на цикъла само доколкото при съществуващия номинален
лихвен процент (в макр.) издръжките за възпроизводството на капитала са под
равнището на стойността (има се предвид текущата стойност) на наличния капитал. Но поради консервативността на банковата политика реалният лихвен
процент (в макр.) в действителност е подложен на много по-големи изменения
отколкото номиналния. Така че прогресивните промени в техниката и технологията на производството, както и измененията в народонаселението предизвикват по-бързи изменения в реалния лихвен процент (постановка, която се
доближава до кейнсианската теория).
К. Виксел е твърдо убеден, че причините за кризите трябва да се търсят не
само във външните, но и във вътрешните фактори на икономическата система. Към последните спада и имащото особено значение обстоятелство, че из75
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мененията в икономиката се отразяват само прекъснато (периодично) върху
очакванията на предприемачите, т.е. че последните не реагират непрекъснато и
без забавена реакция на измененията в околната на икономическата система
среда. Освен това рецесията (в макр.) подготвя икономиката към последващото й възстановяване, защото поражда у владелците на свободен паричен капитал желанието да го превърнат в производителна форма на постоянен капитал,
който е необходим фактор за разширяване на производството при очакваният
подем (като всичко това също се извършва с определено закъснение (лаг),
поддържащо цикличната форма на икономическата динамика).
Основното у К. Виксел обаче си остава обяснението, че докато народонаселението и неговото потребление нарастват сравнително плавно, техническият прогрес се развива скокообразно. Затова производството не може да се разширява плавно, както това става с потреблението на населението. Капиталът
не се натрупва със същите темпове, както се разширява народонаселението.
Противоречието между техническия прогрес и човешките желания поражда
внезапни тласъци, които се преобразуват в икономически колебания с опреде1
лени ритми. Вж. кредитно-парични теории за бизнес цикъла (в макр.).
1

Вж.: Wicksell, K. Geldzins und Guterpreise. Jena, 1898; Wicksell, K. Voslesungen uber
Nationalokonomie auf Grundlage des Marginalprinzipes. Bd. 1-2. Jena, 1913-1922.

ТЕОРИЯ НА ГРАФИТЕ (graph theory) в икономиката – наука, която се занимава с разработването на метода на графите и неговото прилагане в икономическите изследвания и в икономическото управление. Използва се най-вече в
мрежовото моделиране в икономиката.
Изходни положения в теорията на графите в икономиката
Централно за теорията на графите в икономиката е понятието за икономически граф. Основното за теорията на графите е графичното изразяване на
съвкупността от работи (операции) във функционирането на икономическата
система, които са свързани в определен ред и са необходими за постигането
на целта на системата. Графично съвкупността от операции се представя като
икономическа мрежа (ecnomic network), изразяваща технологичната последователност и логическата зависимост между всички извършвани работи. Върху
основа на тази постановка се разработват мрежови модели и се реализира
мрежовото планиране в икономиката, в т.ч. и чрез съставянето и решаването
на оптимизационни мрежови икономически задачи. Основните структурни параметри на прилагането на теорията на графите в икономиката са: зададената
76
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа цел; ресурсите (в повечето случаи лимитирани) за нейното постигане; срокът и разходите на постигането на целта. Чрез прилагането на теорията на графите могат да се разграничат основните от второстепенните работи за постигане на дадена икономическа цел, оптимизира се използването на
ингредиентите на производството, осъществява се комплексен текущ оперативен контрол върху операциите и етапите за решаване на дадената икономическа задача. Една от първите разработки, отнасящи се до теорията на графите (в
общия й вид като раздел на математиката) е работа на Л. Ойлер от 1736 г. За
основоположник на теорията на графите обаче се смята унгарският математик
Д. Кьониг, автор на първата монография (1936 г), в която графите се разглеждат като абстрактни математически обекти и в която са заложени основите на
общата теория на графите. Най-големи приноси в развитието на теорията на
графите имат унгарски, американски, немски, руски, френски и други математици. Сред руските теоретици на графите от ХХ-тия век се открояват Л. М.
Лихтенбаум, А. А. Зиков и В. Г. Визинг. Теорията на графите е тясно свързана
с топологията (вж. топологично икономическо пространство), теорията на
вероятностите, математическата логика, математическото програмиране,
теорията на системите (вж. обща теория на системите).
Като се има предвид общото определение за граф, достатъчно за задаването на икономическия граф L = (X, U; P) е да се знаят множеството от негови
върхове [върхове на икономическия граф (вж. икономически граф)]
X = {xα | α ∈ I },

множеството от негови ребра [ребра на икономическия граф] (също)
U = {u β | β ∈ J }

и множеството на тези подредени тройки
xα uβ xα′ (α, α′ ∈ I , β ∈ J ),

за които е истинно съждението P ( xα u β xα ′ ). В случаите на обикновени икономически графи или на икономически граф на К. Берже е достатъчно да се знаят множеството X и множеството на тези подредени (респ. неподредени) двойки xα xα ′ , за които е истинно
∃u ∈ UP ( xα u β xα ′ ).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Краен икономически граф (finite economic graph) е този, при който двете
множества
X = {x1, x2, …, xn} и X = {u1, u2, …, um}

са крайни. На краен икономически граф, при който U ≠ Ø, може да се зададе
матрица на икономическите инциденции (economic incidences matrix) (aij),
чиито редове отговарят на върховете на икономическия граф (i = 1, 2, …, n) и
чиито стълбове отговарят на неговите ребра (j = 1, 2, …, m), а елементът aij носи информация за типа на реброто uj (дали е дъга, примка или звено) и за отношението на това ребро към върха xi (дали е изходна дъга, входна дъга, инцидентна примка, инцидентно звено или неинцидентно ребро). За неговото (на
графа) задаване може да са ползва матрицата на допирателността на икономическия граф (economic graph contingence) rij (т.е. на близостта, съседството) до другите икономически графи, при която както редовете, така и стълбовете, отговарят на върховете на графа (i, j = 1, 2, …, n), а rij носи информация
за броя на ребрата от всеки тип, съединяващи върховете xi и xj. В случай на
обикновен граф L = (X, U) е достатъчно да се положи rij = 1 при xi x j ∈ U и rij =
0 при xi x j ∈ U , а в случая с икономическия граф на К. Берже L = (X, Γ) – да се

положи rij = 1 при x j ∈ Γxi и rij = 0 при x j ∈ Γxi . За икономически графи от
общия вид в качеството на rij се използват по-сложни елементи (или пък може
да се задоволим с непълна информация за графа).
Не е трудно да се установи тъждествеността на два икономически графа
L = (X, U; P) и L′ = (X, U; P′)

с еднакви множества X и U при който и да е от посочените начини на тяхното
задаване. Затова пък твърде сложен е проблемът за установяването на изоморфизма между два икономически графа даже в случаите, когато са обикновени
[при тази задача трябва да се изяснява съществува ли взаимно-еднозначно съответствие между множествата X и X ′ на върховете на обикновените икономически графи L = (X, U) и L ′ = (X ′, U ′), при което на всяко ребро от графа L съответствува ребро от графа L ′ и обратно]. Например за изясняването на изоморфността между два икономически графа
L = (X, U) и L ′ = (X ′, U ′)

в случай, когато |X| = |X ′| = n и |U| = |U ′|, са необходими в общия случай n!
сравнения между матрицата на допирателността на единия от тях с всички
матрици на допирателността на втория, получени една от друга чрез размест78
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ването на всички възможни редове (или чрез едновременни еднакви размествания на редовете и стълбовете на матрицата). Още по труден за решаване е
проблемът за установяването на изоморфизъм на единия икономически граф с
някаква част от другия.
Характеристики на икономическите графи
Под характеристика на икономическия граф се разбира икономическа
функция, която съпоставя на всеки икономически граф елемент от някакво
фиксирано множество (скалари, вектори, многочлени, матрици, системи и други) и която по правило е изоморфна, т.е. приемаща еднакви значения за изоморфните икономически графи. Най-важни числови характеристики на обикновения икономически граф L = (X, U) са: броят на върховете n(L) = |X|; броят
на ребрата m(L) = |U|; броят на компонентите (свързаностите) τ(L); цикломатичното число
λ(L) = m(L) – n(L) + τ(L);
броят fi(L) на пълните i-върхови подграфи [i = 0, 1, ,2, …, n(L)]; броят ei(L) на
празните i-върхови подграфи [i = 0, 1, 2, …, n(L)], като f0(L) = e0(L) = 1; плътността на икономическия граф (density of the economic graph) φ(L) = max {i/fi
(L) ≠ 0}; неплътността на икономическия граф (non-density of the economic
graph) [наричана още число на вътрешната устойчивост на икономическия
граф (internal stability number of the economic graph)]
ε(L) = max {i/ei (L) ≠ 0};
броят на върховете ni(L) със степен i; степента на икономическия граф
(economic graph degree)
σ(L) = max {i/ni (L) ≠ 0};
броят pji(L) на икономическите суграфи с j ребра и цикломатично число i;
броят ri(L) на такива оцветявания (разцветки) на върхове с точно i цвята, при
които никакви два допирателни (contiguous) (т.е. съседни, съединени с ребра)
върхове са оцветени еднакво; хроматичното число
γ(L) = min {i/ri (L) ≠ 0};
числото на Х. Хадуигер (или още – степента на хомоморфизъм на икономическия граф) η(L), което е най-големият брой върхове на пълния икономически
граф, в който може да се превърне икономическия граф L (или някакъв негов
подграф) с помощта на обвиване (на налагане) с ребра; хроматичният клас
79
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(хроматичният индекс) χ(L), който е най-малкият брой цветове, с които може
да се оцвети реброто на икономическия граф, така че никакви две допирателни
(съседни) (т.е. нямащи общ инцедентен връх) ребра да не се окажат с един и
същ цвят; общата допирателност на икономическия граф (general
contingence of the economic graph) [или още – външната устойчивост на икономическия граф (external stability of the economic graph)] β(L), която е наймалкият брой върхове на такъв подграф L′, щото всеки непринадлежащ на него
връх е допирателен поне на един връх на L′. Някои характеристики (като радиус, диаметър и други) са свързани с метриката на икономическия граф, т.е. с
икономическата функция, която съпоставя на всяка двойка върхове x и y разстоянието между тях. Разстоянието е някакво число ρ(x, y) ≥ 0 (например като
дължината на най-краткия път в икономическа мрежа, съединяващ x с y). От
изброените числови характеристики могат да бъдат построявани многочленни
характеристики на икономическия граф, като размерностен многочлен на
икономическия граф (dimensionalitical polynomial of the economic graph)

∑ f i ( L) z i ,
i≥0

разпределителен (хроматичен) многочлен
(chromatic polynomial of the economic graph)

на

икономическия

граф

∑ ri ( L) z i
i ≥1

и други подобни, където z е формална променлива. Характеристики на ориентираните икономически графи са броят на простите орцикли със зададена
дължина, броят на ядрата, броят на базите и бикомпонентите, както и други
числа, свързани с орметриката на икономическия граф [орметриката
(ormetrics) е понятие за разстоянието от един връх до друг, при което се отчита
и насочеността на дъгите]. Характеристика на икономическия граф може да
бъде и някаква алгебрична система, например група от автоморфизми (вж.
икономически автоморфизъм), полугрупа от ендоморфизми и други от този
род.
Оптимални и критични икономически графи
За да се изяснят понятията за оптимален и критичен икономически граф,
приемаме, че LK (n, φ) е такъв клас от обикновени n-върхови икономически
графи с плътност φ, щото добавянето на всяко ребро (без добавянето на върхо80
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ве и без промяна на положението на предишните ребра) предизвиква нарастване на плътността, а LM (n, φ) е подклас на LK (n, φ) от тези графи, които при
зададени n и φ имат най-голямо възможно количество ребра. Тогава графите
от класа LK (n, φ) са критични икономически графи (critical economic graphs)
(критични по отношение на добавянето на ребра), а графите от подкласа LM (n,
φ) са оптимални /екстремални/ икономически графи (optimal /extremal/
economic graphs) (в разглеждания случай – максимални по броя на ребрата).
При фиксирани n и φ ≤ n класът LM (n, φ) се състои от единствен (с точност до
изоморфизъм) икономически граф и при този граф настъпва замяна на плътността φ с хроматичното число γ; Затова пък класовете LK (n, φ) и LK (n, γ) с
еднакви числови значения на n и φ са различни. Изобщо, оптималният икономически граф се характеризира с това, че числовото значение на една от неговите характеристики е най-голямо (или най-малко) възможна при фиксирани
(постоянни) значения на зададената система от останалите негови характеристики, докато критичният икономически граф се характеризира с това, че прилагането към него на коя да е операция от определен тип обезателно увеличава
(или обезателно намалява) дадената характеристика.
Операции с икономически графи
Тук се разглеждат три вида операции с икономически графи – разглобяване, композиране и преобразуване. Операцията разглобяване на икономическия граф (economic graph disjointing) означава на икономическия граф L да се
съпоставят един или няколко икономически графи L1, L2, …, Lq, всеки един от
които в някакъв смисъл е по-прост от изходния граф L, например съдържа помалко върхове или по-малко ребра. С всяка такава операция на разглобяване
L → {L1, L2, …, Lq}

може да се свърже клас от характеристики Φ(L), удовлетворяващи (1) рекурентното съотношение
Φ ( L) = f (Φ ( L1 ), Φ ( L2 ), ..., Φ ( Lq )),

където f е зададена икономическа функция, и (2) определени начални условия.
За най-простите икономически графи L0, към които операцията разглобяване е
неприложима, значенията на Φ(L0) са известни. При много от случаите може
без съществена загуба на информация да се смята, че икономическата функция
f е линейна, т.е. че
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------q

Φ ( L) = ∑ α i Φ ( Li ),
i =1

където числата α1, α2, …, αq и значенията на Φ(L0) са образуващи елементи на
някакъв икономически пръстен K. Основните задачи за дадения клас икономически графи и на операцията разглобяване са: (1) да се намери условието Ω
(във вид на съотношения между елементите, образуващи икономическия пръстен K), което е необходимо и достатъчно, щото характеристиката Φ да е изоморфна; (2) да се установи каноничният вид, към който с помощта на съотношенията Ω се привежда общият израз на Φ(L).
Операцията композиране на икономически граф (economic graph
composition) означава образуване на нов икономически граф от няколко попрости. Например от два обикновени графа
L1 = (X1, U1) и L2 = (X2, U2),

но при X 1 I X 2 = Ο/, могат да се образуват: (1) сума от икономически графи
L1 + L2 = ( X 1 U X 2 , U 1 U U 2 );
(2) произведение от икономически графи
L1 × L2 == ( X 1 U X 2 , U 1 U U 2 U {x1 x2 | x1 ∈ X 1 , x2 ∈ X 2 });
(3) декартово произведение на икономически графи

L1 .L2 =
 
  x x | x ∈ X 1 ,   x1 x2 y1x2 | x1 , y1 ∈ X 1 ,   x1 x2 x1 y 2 | x1 ∈ X 1 ,
=  1 2 1
,
U


  ,

x2 ∈ X 2   x1 , y1 ∈ U 1 , x2 ∈ X 2   x2 , y 2 ∈ X 2 , x2 y 2 ∈ U 2  


където стрелката над двойките върхове означава тяхната подреденост. Тези
три операции на композиране притежават (1) свойството изоморфност, т.е. при
замяната на изходните икономически графи с изоморфни на тях графи резултиращият икономически граф също преминава в изоморфен, и (2) някои алгебрични свойства като комутативност и асоциативност (вж. асоциативен закон в
икономиката и комутативен закон в икономиката). Важен пример за операцията композиране, която не притежава свойството изоморфизъм (вж. икономически изоморфизъм), е съшиването на икономически графи (sewing on the
economic graphs) по пълен подграф. Известните композиции от икономически
графи са такива, че множеството от графи, неразложими по нито една от горните три операции на композиране, е много голямо. Ето защо пълното разла82
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------гане на икономическите графи не решава в общия му вид проблема за изоморфизма. Обаче има много случаи, когато едни или други операции на композиране се оказват полезни при определени класове специални икономически
графи.
Операцията преобразуване на икономическия граф (economic graph
transformation) превежда един икономически граф в друг обикновено без опростявания или усложнения. По отношение на операциите от този тип възникват въпроси за намиране на инвариантните характеристики на икономическия
граф и за пълнотата на системата от такива характеристики (т.е. за възможността за преобразуване на два икономически графа от един в друг с една и
1
съща система от последователно прилагани операции).
1

Относно теорията на графите вж.: Зыков, А. А. Теория конечных графов, т. 1. Новосибирск, 1969; König, D. Theore der endlichen und unendlichen Graphen. Leipzig, 1936;
Берж, К. Теория графов и ее приминения. М., 1962; Оре, О. Теория графов. М., 1968;
Sachs, H. Einfuhrung in die Theorie der endlichen Graohen, т. 1, 2. Leipzig, 1970; Berge,
C. Graphes et hypergraphes, Paris, 1971; Харари, Ф. Теория графов. М., 1973.

ТЕОРИЯ НА ГРЕШКИТЕ (theory of errors) – раздел от математическата
статистика, който разработва, изследва и изучава рационалните методи на
наблюденията върху обектите (в т.ч. и върху икономическите обекти) с цел да
се направи оценка на точността на измерванията и да се идентифицират действителните значения на измерваните величини (в т.ч. и на измерваните икономически величини). Грешката е разликата между действителното значение на
величината и резултата от измерването (което никога не може да бъде напълно
точно). Теорията на грешките изследва свойствата на грешките, разпределението на грешките, оценяването на факторите, предизвикващи грешките, начините за идентификацията и отстраняването на грешките. Грешките могат да
бъдат груби, систематически и случайни. Грубите грешки обикновено се дължат на небрежност при измерването или на неочаквани външни въздействия,
които деформират резултата от измерването. Систематическите грешки са
причинени от възприетите условия на измерването, например като неизбежните (но оценими) отклонения, които се дължат на измервателния уред или на
методите на измерването. Случайните грешки (stochastic /accidental/ errors) се
дължат на взаимодействието на голям брой незначителни фактори, чийто отклоняващ ефект често пъти е неотстраним. Според закона на К. Гаус (Gauss
law) случайните грешки се подчиняват на нормалното разпределение на случайните величини, в т.ч. и на случайните икономически величини. Нормалното
разпределение се състои от стойностите x1, x2, …, xn, получени от многократни
83
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------измервания при еднакви условия, но под въздействието на случайни фактори.
Разликата между действителната стойност (за такава се приема средната аритметична от наблюдаваните стойности) и наблюдаваната стойност на случайната величина xi е абсолютната грешка, а относителната грешка е отношението между абсолютната грешка и наблюдаваната стойност. Тогава мярката на
точността на измерването се определя със средната квадратична грешка

σx =

σx
n

,

където n е броят на измерванията, а

σx =

∑ (x − x)

2

n

е точността на едно измерване, определяна чрез средното квадратично отклонение, където x е векторът на наблюдаваните стойности, а x е действителната
1
(средната аритметична) величина.
1

В настоящата статия са използвани текстове от: Миркович, К., Лулански. П., Ракарова, С. Речник-справочник по моделиране на икономическите процеси. Издание на
Висшия икономически институт “Карл Маркс”, С., 1984, с. 503-504.

ТЕОРИЯ НА ИГРИТЕ (theory of games) – раздел от приложната математика
за установяване на оптимална стратегия на поведение при конфликтни ситуации (conflict situations). Свързана е най-вече с имената на американските учени Дж. фон Нойман и О. Моргенщерн. Заема важно място в изследването на
операциите. Нейно частно направление е теорията на игрите в икономиката.
ТЕОРИЯ НА ИГРИТЕ (theory of games) (ки) – във:
теория на игрите;
теория на игрите в икономиката.
ТЕОРИЯ НА ИГРИТЕ В ИКОНОМИКАТА (theory of games in economy),
теория на икономическите игри, – частно направление на общата теория на
игрите, занимаващо се с разработването и прилагането на специални игрови
методи в икономическите изследвания и в икономическото управление, посредством които се определят оптимални икономически стратегии при наличието на икономически конфликт (economic conflict) (следователно и при наличието на конфликтна икономическа ситуация). За да се изследва конфликтната икономическа ситуация, се построяват формализирани конструкции, на84
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------речени икономически игри. Икономическата игра е математически модел (или
още – математическа процедура) за вземане на оптимални икономически решения в условията на икономически конфликт. В този смисъл икономическата
игра може да се разглежда като оптимална икономическа система, респ. като
процедура, която се извършва в оптимална икономическа система. Логическа
основа на теорията на игрите в икономиката е математическото формализиране на три фундаментални за нея понятия – икономически конфликт, вземане на
икономическо решение в конфликтна ситуация и икономическа оптималност
при конфликтна ситуация. Значими приноси в развитието на теорията на игрите в икономиката имат американските учени Дж. фон Нойман и О. Моргенщерн.
В икономиката под конфликтна ситуация се разбира ситуацията, при която се сблъскват икономическите интереси на двама или повече участници в
икономическо взаимоотношение, преследващи различни (непротивоположни
или противоположни) цели. Всеки от участниците в конфликтната икономическа ситуация може да оказва определено влияние върху нея, но няма възможност напълно да я управлява. Конфликтни ситуации възникват при решаването на множество икономически проблеми – в отношенията между производството и търговията, между търговията и потреблението, между участниците в икономическото съперничество или съревнование, между конкуриращите се фирми, между натрупването и потреблението, при разпределението на
доходите и т.н. Икономическите агенти (физически лица, фирми, институции и
т.н., изобщо институционални икономически единици), които участвуват в
икономическата игра, са икономически играчи (economic players), които тук са
наречени просто участници. Тъй като икономическите играчи са заинтересовани техните намерения да бъдат скрити от останалите участници в икономическата игра, вземането на решение от тяхна страна е вземане на икономическо
решение в условията на неопределеност.
Целевата функция при икономически конфликт (objective function in
economic conflict) (т.е. целевата икономическа функция в теорията на игрите в
икономиката) се нарича платежна икономическа функция. Печалбата на
икономическия играч (economic player payoff) се определя от платежната икономическа функция. Икономическата игра е съвкупност от известни на всички
играчи правила, които определят какво могат да правят играчите и какви печалби могат да получават в резултат на всяко тяхно отделно действие. Икономическият ход (economic move) [буквално – правя икономически ход] е момент от икономическата игра, при който играчът прави избор на някакъв вари85
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ант в игровия процес. Партия на икономическата игра (economic game play)
е някаква определена съвкупност от икономически ходове и избори. Важна
особеност на всяка икономическа игра е това, че печалбата на всеки играч зависи не само от направения от него икономически избор, но и от икономическите избори на останалите играчи. При избора на икономическа стратегия играчът отчита зависимостта си от останалите играчи. В теорията на игрите под
икономическа стратегия се разбира формулираната преди започването на
икономическата игра съвкупност от правила, въз основа на които играчът прави избор на вариант при всяка възможна ситуация.
Очакваната стойност на плащането е математическото очакване на икономическата игра. Например при двама играчи математическото очакване е
функцията E(X, Y), където X и Y са избраните от тях икономически стратегии.
Теорията на игрите в икономиката установява за различните класове конфликтни икономически ситуации оптималните линии на поведение на участниците,
водещи до икономическо равновесие. При двама участници с противоположни
икономически интереси и игра с чиста икономическа стратегия ситуация на
икономическо равновесие се оказва седловата икономическа точка, съответствуваща на равенството между екстремалните значения на икономическите
стратегии. Тя се определя от равенството
max min E ( X , Y ) = min max E ( X , Y ).
i

j

j

i

При положение че не може да бъде установена равновесна точка, тогава се
преминава към игра със смесена икономическа стратегия.
Теорията на игрите в икономиката широко използва математическия инструментариум, в т.ч. теорията на вероятностите, класическия анализ, функционалния анализ, комбинаторната топология, теорията на диференциалните
уравнения и на интегралните уравнения, теорията на изпъкналите множества,
математическото програмиране и т.н.
Класификации на икономическите игри
Според броя на икономическите играчи се разграничават икономически
игри с двама участници (economic games with two players), икономически игри с трима участници (economic games with three players) и т.н. При повече
от двама икономически играчи могат да бъдат създавани икономически коалиции. Последните са групи от двама или от повече играчи, които имат обща цел
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------в играта и координират своите действия. Тогава са налице коалиционни икономически игри. В противен случай има безкоалиционни икономически игри.
Според броя на икономическите стратегии, с които разполагат икономическите играчи, се разграничават крайни икономически игри – когато всеки
от икономическите играчи разполага с краен брой стратегии, и безкрайни икономически игри – когато поне един от икономическите играчи разполага с безкраен брой стратегии. Според приложимостта на икономическите стратегии, се разграничават икономически игри с чиста стратегия – когато отделният играч избира една и съща икономическа стратегия при повторение на
играта, а на множеството от такива играчи се определя комбинация от икономически стратегии, която носи на всеки играч най-добрия възможен резултат,
и икономически игри със смесена стратегия – когато се играе с различни икономически стратегии, които при повторение на играта се сменят с определена
честота.
Според свойствата на платежната икономическа функция се разграничават икономически игри с нулева сума – когато общата сума от печалбите
на всички икономически играчи е равна на нула (наричани още антагонистични икономически игри, т.е. икономически игри с нулева стратегия), и икономически игри с ненулева сума – когато общата сума от печалбите на всички
икономически играчи е различна от нула (наричани още неантагонистични
икономически игри, т.е. икономически игри с ненулева стратегия). При икономическа игра на двама участника с нулева сума печалбата на единия икономически играч е равна на загубата на другия, така че е налице пряк конфликт помежду им. При икономически игри с ненулева сума има място както за икономически конфликти, така и за съгласувани действия на играчите.
Според характера на предварителната договореност се разграничават
кооперативни икономически игри – когато икономическите играчи образуват
коалиции и приемат взаимнообвързващи съглашения относно координиране
на своите икономически стратегии, и некооперативни икономически игри – в
противния случай.
Според обхвата на времето се разграничават статични икономически
игри – когато последователността от икономическите ходове на играчите не се
разглежда като процес, който протича във времето, и динамични икономически
игри – когато последователността от икономическите ходове на играчите се
разглежда като процес, който протича във времето. Разновидност на динамичните икономически игри са диференциалните икономически игри, специфичното за които е, че всеки играч избира в качеството на своя икономическа
87
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------стратегия някаква икономическа траектория (разположена във времето) от
множество от алтернативни икономически траектории. Математически те се
моделират с помощта на диференциални уравнения. Тъй като съдържат безкраен брой икономически ходове и стратегии, диференциалните икономически
игри са безкрайни.
Според начина, по който се описват и анализират, икономическите игри се подразделят на следните разновидности. При икономическа игра в разгърната форма се показва какви ходове могат да правят икономическите играчи, с каква информация по време на играта те разполагат и какви могат да
бъдат окончателните размери на плащанията в края на играта. Такова описание приема формата на дърво на икономическата игра (tree of the economic
game). Нейна разновидност е икономическа игра с пълна информация, при която не могат да се правят едновременно няколко икономически хода, а на икономическите участници са известни направените избори при предходните ходове, включително и случайните. В противен случай е налице икономическа
игра с непълна информация. При икономическа игра в нормална форма се
описват всички възможни икономически стратегии на всеки икономически играч и се определят плащанията, отговарящи на всяка възможна комбинация от
стратегии на всички играчи. Нормалната форма на икономическата игра може
да се получи от нейната разгърната форма. Нормалната форма на икономическа игра с двама участника се състои от две платежни матрици на икономическата игра (payment matrices of economic game), всяка една от които показва
каква печалба получава даденият икономически играч при всяка от възможните двойки икономически стратегии (на двамата играчи). Двете платежни матрици могат да се обединят в обща платежна матрица на икономическата игра:
Играч 2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------С S i1 , i = 1, 2, ..., m, е означена i-тата икономическа стратегия на първия играч,
с S 2j , j = 1, 2, ..., n, – j-тата икономическа стратегия на втория играч, с Fij1 –
печалбата, която ще получи първият играч при прилагането на икономическите стратегии S i1 и S 2j , Fij2 – печалбата, която ще получи вторият играч при
прилагането на същите икономически стратегии. Посочената платежна икономическа матрица има размерност m × n, където m е крайният брой на възможните стратегии на играч 1, а n е крайният брой на възможните стратегии на играч 2.
В общия случай участниците в икономическия конфликт (участниците в
икономическата игра) могат да бъдат наречени коалиции на икономическите
действия и те образуват икономическото множество RA. От своя страна възможните действия на всяка от коалициите на икономическите действия K образуват множеството SK на нейните икономически стратегии, като множеството на всички икономически стратегии на коалициите е S. Смята се, че изходите
от икономическия конфликт представляват множеството s на конфликтните
икономически ситуации. Всяка конфликтна икономическа ситуация се образува в резултат на избора от всяка от коалициите на икономическите действия на
някаква своя икономическа стратегия, така че
S⊂

∏ SK .

K ∈R A

Заинтересованите от конфликтните икономически ситуации страни образуват
множеството RI на коалициите на икономическите интереси. Приема се, че
съществува възможно предпочитание на всяка коалиция K на икономическите
интереси от множеството RI на една конфликтна икономическа ситуация s′
пред друга s″ (това положение се записва във вида s′ f s′′ ). Тогава икономичесK

кият конфликт в неговата цялост, а значи и съответната икономическа игра, са
икономическата система
Γ = R A , {S K }K ∈R A , S , RI , {s ′ f s ′′}K ∈RI .
K

В случай че е налице само една коалиция на икономическите действия K,
тогава множеството от икономически ситуации s съвпада с множеството от
икономически стратегии SK. Такива игри се наричат нестратегически икономически игри. Към тях се отнасят игрите без странични плащания, класическите кооперативни икономически игри, както и техните разновидности. За раз-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лика от тях, всички останали икономически игри с два и повече коалиции на
действията се наричат стратегически икономически игри. При случаите, когато множеството на коалициите на икономическите действия и това на коалициите на икономическите интереси съвпадат (т.е. ако RA = RI = G, където G е
множеството на икономическите играчи), тогава
S ⊂ ∏ Si ,
i∈E

а отношенията на икономическите предпочитания се задават чрез функциите
на печалбите, което означава, че това са безкоалиционни икономически игри.
Техни частни случаи са антагонистичните икономически игри, в т.ч. матричните икономически игри и икономическите игри с единичен квадрат. Динамичните икономически игри (в т.ч. и диференциалните икономически игри,
рекурсивните икономически игри и икономическите игри на изживяване) също
1
принадлежат към безкоалиционните икономически игри.
1

Относно теорията на игрите в икономиката вж.: Льюис, Р. Д., Райфа, Х. Игры и решения. [Превод от английски] М., 1961; Нойман, Дж. фон, Моргенщерн, О. Теория
игр и экономическое поведение. [Превод от английски] Издательство “Наука”, М.,
1970; Карлин, С. Математические методы в теории игр, программировании и экономике. [Превод от английски] Издательство “Прогресс”, М., 1964, часть І; Баумоль, У.
Экономическая теория и исследование операций. [Превод от английски] Издательство “Прогресс”, М., 1965, гл. 18; Оуен, Г. Тория игр. [Превод от английски] Издательство “Мир”, М., 1971; Интрилигатор, М. Математические методы оптимизации и
экономическая теория. [Превод от английски] Издательство “Прогресс”, М., 1975, гл.
6; Гермейер, Ю. Б. Игры с непротивоположными интересами. Издательство “Наука”,
М., 1976; Димитров, М. Изследване на операциите. Университетско издателство
“Стопанство”, С., 2005.

ТЕОРИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИЯ (theory of economic
information) – раздел от икономическата кибернетика, която се занимава с математическото обосноваване и количествената оценка на методите за получаването, съхраняването, предаването и класифицирането на икономическата
информация. Разработва се и се развива в съответствие с принципите и постиженията на по-общата теория на информацията.
ТЕОРИЯ НА ИКОНОМИКАТА НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО (theory of
welfare economy) (в микр.) – същото като икономика на благосъстоянието (в
микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕОРИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИГРИ (theory of economic games) –
същото като теория на игрите в икономиката.
ТЕОРИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ (theory of economic
procesess) (ки) – във:
ергодична теория на икономическите процеси;
корелационна теория на случайните икономически процеси.
ТЕОРИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ (theory of economic
regulation) – първоначално теорията на икономическото управление се появява и развива като теория на икономическото регулиране. Разширяването, усложняването и повишаването на изискванията към качеството на икономическото управление, разработването на методите за изследване на нелинейните икономически колебания (non-linear economic fluctiation), на случайните икономически процеси и на оптималните икономически процеси, както и появата и развитието на икономическата кибернетика, обуславят създаването и прилагането на по-обща теория, каквато е теорията на икономическото управление. Теорията на икономическото регулиране остава в рамките на
теорията на икономическото управление като неин частен случай с по-тесен
предмет. За теорията на икономическото регулиране е характерна задачата за
стабилизирането на предварително зададено състояние на регулируемата икономическа подсистема (последната се превръща в подсистема за икономическо управление в рамките на системата на икономическо управление или в някакво звено на подсистемата за управление). В теорията на икономическото
управление задачата за стабилизацията е съставна част на по-широк проблем –
проблема за приспособяването (адаптирането) на системата на икономическото управление към измененията на външната и вътрешната среда. Вж. икономическо регулиране и система на икономическо регулиране.
ТЕОРИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ (theory of economic
management /control/), теория на системите на икономическо управление, –
наука за принципите на възникването (респ. построяването) и усъвършенствуването на системите на икономическо управление (обективно осъществяващо
се или субективно организирано) и за закономерностите на протичащите в тях
процеси. Нейно основно ядро е икономическата кибернетика, която изучава
най-общите закономерности на икономическото управление. Теорията на икономическото управление се основава върху постановките на общата теория на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------управлението, чието основно ядро е теоретичната кибернетика. Един от авторите със световно признание в областта на общата теория на системите, Р.
Калман, стига до извода, че “теорията на управлението не се занимава с изследване на реалния свят, а само с математическите модели на определени аспекти от реалния свят. Във връзка с това апаратът, а също и резултатите от те1
орията на управлението са математически” .
1

Калман, Р., Фалб, П., Арбиб, М. Очерки по математической теории систем. Издательство “Мир”, М., 1971, с.36.

Важни понятия на теорията на икономическото управление са: система
на икономическо управление, управлявана икономическа подсистема, икономическо управление, икономическо регулиране, управляваща икономическа
подсистема, икономическо въздействие, отклоняващо икономическо въздействие, задаващо /зададено/ икономическо въздействие, управляващо икономическо въздействие, оптимално икономическо управление и други. Участвуващите в икономическото управление системи по правило са динамични икономически системи и подсистеми, които с течение на времето променят своите
характеристики и величини (те описват състоянието на системата на икономическо управление) под влиянието на външни отклоняващи (смущаващи) въздействия и вътрешни промени, които произтичат от саморазвитието на системата. По определение управляваната икономическа подсистема (наричана още
обект на икономическото управление) не е способна сама да противодействува на влиянието на външните отклоняващи въздействия. Затова към икономическата система се изгражда (под давлението на външна сила) или се самоизгражда управляваща икономическа подсистема, която изработва управляващи
въздействия, оказвани върху управляваната икономическа подсистема с цел
нейното поведение да се приведе към желаните характеристики. Системата на
икономическото управление е съвкупността от управляваната и управляващата
икономическа подсистема.
Теорията класифицира системите на икономическото управление по
функционални признаци, които определят връзките между променливите в
тях и характера на преобразуването на икономическите въздействия при преминаването им през отделните подсистеми и елементи. Най-важните признаци
за класифициране на системите на икономическо управление са целта на икономическото управление (респ. законът за изменение на управляваните икономически величини или характерът на изменението на състоянието на управляваната икономическа подсистема), принципът на икономическото управление,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------принципът на формирането на икономическите въздействия и формата и характерът на зависимостите между икономическите въздействия.
Една от задачите на теорията на икономическото управление е изясняването на условията и механизмите на осъществяване на еквифиналността на
системите на икономическо управление. Тя е динамично свойство на системите на икономическо управление, които извършват преходи (движение) по различни пътища (по различни икономически траектории) от различни начални
икономически състояния до едно и също крайно (финално) състояние (положение). Еквифиналността е една от характеристиките (респ. е едно от проявленията) на сложността на системите на управление. Определя се от условията
на съществуване на крайно (в общия случай – неподредено) множество L от
пътища на преходи li на системата на икономическо управление от определено
множество от начални икономически състояния A0 до крайно икономическо
състояние a ∈ A f . Описанието на тези условия е един от универсалните елементи на анализа на сложните икономически системи и на закономерностите
на тяхното функциониране. Използването на формалните условия на еквифиналността в апарата на изследването на тези системи разширява понятието за
икономическа оптималност до понятието за многокритериална икономическа
оптималност (вж. многокритериална оптимизационна икономическа задача) и
позволява да се обособяват отделни групи критерии на оптималност за различните пътища на преминаване към финалното икономическо състояние.
Чрез динамичния анализ в теорията на икономическото управление се
проучват и изясняват точността на системите на икономическо управление и
тяхната устойчивост. Разработват се показатели за качеството на управлението, чрез които се оценява качеството на системите на управление. Особено
важно, но и трудно, се оказват разработването на критериите и разкриването
на условията на устойчивостта на системите на икономическото управление.
Важни показатели за качеството на икономическото управление (economic
management /control/ quality) са статичните и динамичните грешки на системите на управлението. Чрез тези показатели се прави сравнение между изменението на управляващите икономически въздействия на преходните икономически
процеси с желаните закони на тяхното изменение. Показателите на качеството
могат да се определят чрез пряко интегриране на уравненията на системите на
икономическо управление или чрез построяване на криви на преходните икономически процеси, като се използват приближени методи за решаване на
уравненията. Тъй като това е свързано със значителни математически и изчислителни трудности, обикновено се използват косвени методи за анализиране
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на качеството (на неговото влияние върху параметрите на икономическата
система), без да се решават изходните уравнения. За целта се въвеждат косвени оценки на показателите за качеството на икономическото управление. Тогава като критерии за качество се използват степента на устойчивостта на икономическата система и интегралните оценки, като квадратичните и средно
квадратичните характеристики.
Чрез използване на средствата на анализа теорията на икономическото
управление разкрива свойствата на системите на икономическо управление с
вече създадена структура. Затова пък построяването на структури на системите на икономическото управление, които изпълняват определена (желана) цел
при изисквано (субективно наложено) качество на управлението, представлява
синтезирането на системи на икономическо управление, което е основен
проблем на теорията на икономическото управление. Съществуват най-малко
два начина за решаване на проблема за синтеза – аналитичният метод и методът на последователните приближения. При аналитичния метод на синтезиране на системи на икономическо управление критерият за качество на икономическото управление се представя във вид на функционал, който се оптимизира чрез метода на вариационното смятане (calculus of variations). В резултат на това се извежда предавателната икономическа функция на управляващата подсистема или нейният алгоритъм на управление. Или пък при вече избрана структура на тези подсистема се разкриват значенията на нейните параметри, реализиращи екстремума на критерия за качество на икономическото
управление. При метода на последователните приближения на синтезиране
на системи на икономическо управление при зададен критерий за качество на
икономическото управление се разработва предавателната икономическа функция на управляващата подсистема, след което за така полученото управляващо устройство се прави сравнение между зададените показатели за качество и
техните действителни значения. В случай че приближението (грешката) се
оказва допустимо (допустима), изчислението се смята за приключено и се
пристъпва към построяване (респ. внедряване) на дадената система на икономическо управление. В случай че приближението е неудовлетворително, тогава се променя предавателната икономическа функция до получаването на допустимата точност на системата.
Решаването на проблема за синтезирането на системи на управление, в
т.ч. и на системи за икономически управление, е способствувало да се появят
нови ефективни принципи на управлението и да се развият нови важни самостоятелни направления на теорията на управлението, в т.ч. и на теорията на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическото управление, като оптималното управление, статистическата
динамика, чувствителността на системите на управление. Оптималното икономическо управление позволява да се определи такава структура на системите
на икономическо управление, при която се постигат максимално високи показатели за качество при отчитане на реалните ограничения върху параметрите
на състоянието и на управлението на системите. При оптималното икономическо управление показателят за качество се представя като икономически
функционал от променливите на икономическата система, в които влизат и управляващите икономически въздействия. Структурата на управляващите икономически подсистеми се извежда в резултат на екстремирането на тези функционали чрез методите на вариационното смятане. Разпространение получават
и оптималните по бързодействие системи на икономическото управление* (statistical dynamics of the economic management /control/ systems), които
привеждат управляваната икономическа подсистема от едно състояние към
друго за минимално време. Статистическата динамика на системите на
икономическото управление изучава тяхното функциониране при наличието на
случайни отклоняващи въздействия, в т.ч. и при случайни отклоняващи икономически въздействия* (stochastic disturbed economic impacts /actions/). Методите на тази теория позволяват да се синтезират системи на икономическо
управление, които осигуряват минимална динамична грешка, да се решават
задачите за построяването на изглаждащи и прогнозиращи следящи икономически системи (economic servo-mechanismes), да се определят динамичните
свойства на управляваните икономически подсистеми въз основа на информация от опита (практиката) при тяхното нормално функциониране, без да се
внасят пробни отклоняващи (смущаващи) икономически въздействия. Методите на статистическата динамика имат голямо значение особено при самоприспособяващите се икономически системи. Теорията на чувствителността
на системите на икономическото управление изучава зависимостите между
техните динамични свойства и вариациите на параметрите на тези системи.
Постиженията на теорията на чувствителността позволяват да се изясняват насоките за построяване на нетърсещи самонастройващи се икономически системи.
Особено място в теорията на икономическите системи заема теорията на
икономическото регулиране. Първоначално теорията на икономическото управление се появява и развива като теория на икономическото регулиране (вж.
и икономическо регулиране). Разширяването, усложняването и повишаването
на изискванията към качеството на икономическото управление, разработване-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то на методите за изследване на нелинейните икономически колебания (nonlinesr economic fluctations), на случайните икономически процеси и на оптималните икономически процеси, както и появата и развитието на икономическата кибернетика, обуславят създаването и прилагането на по-обща теория,
каквато е теорията на икономическото управление. Теорията на икономическото регулиране остава в рамките на теорията на икономическото управление
като неин частен случай с по-тесен предмет. За теорията на икономическото
регулиране е характерна задачата за стабилизирането на предварително зададено състояние на регулируемата икономическа подсистема (последната се
превръща в подсистема за икономическо управление в рамките на системата
на икономическо управление или в някакво звено на подсистемата за управление). В теорията на икономическото управление задачата за стабилизацията е
съставна част на по-широк проблем – проблема за приспособяването (адаптирането) на системата на икономическото управление към измененията на външната и вътрешната среда. Теорията на икономическото управление се развива
в тясна връзка с постиженията на по-общата теория на управлението, както и
на другите частни теории на управлението (в областта на техниката, физиката,
биологията, социологията). През последните десетилетия теорията на икономическото управление (респ. икономическата кибернетика като наука за найобщите закони и закономерности на управлението в икономиката и като наука
за кибернетичните икономически системи) се обобщават в по-обща теория –
икономическата синергетика, по отношение на която теорията на икономическото управление, респ. икономическата кибернетика, са само нейни частни
1
случаи.
1

Относно теорията на икономическото управление и на по-общите положения в теорията на управлението вж.: Лурье, А. И. Некоторые нелнейные задачи теории автоматического регулирования. М. – Л., 1951; Винер, Н. Кибернетика и общество. [Превод от английски.] М., 1958; Лернер, А. Я. Введение в теорию автоматического регулирования. М., 1958; Понтрягин, Л. С., Болтянский, В. Г., Гамкрелидзе, Р. В., Микенко, Е. Ф. Математическая теория оптимальных процессов. Физматгиз, М., 1961;
Бутковский, А. Г. Принцип максимума для оптимальных систем с распределенными параметрами. – В: Автоматика и телемеханика, т. 22, № 10, 1961; Красовский,
А. А. Динамика непрерывных и самонастраивающихся систем. М., 1963; Летов, А.
М. Устойчивость нелинейных регулируемых систем. М., 1962; Пугачев, В. К. Теория
случайных функций и ее приминение к задачам автоматического управления. М.,
1962; Цыпкин, Я. З. Теория линейных импульстных систем. М., 1963; Бутковский,
А. Г. Метод моментов в теории оптимального управления системами с распределенными параметрами. – В: Автоматика и телемеханика, 1963, т. 24, № 9; Фельдбаум,
А. А. Основы теории оптимальных автоматических систем. М., 1963; Беллман, Р.
Процесы регулирования с адаптацией. [Превод от английски.] М., 1964; Фелдбаум,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------А. А. Основы теории оптимальных автоматических систем. М., 1966; Матеев, Е.
Проблеми на усъвършенствуване управлението и планирането на народното стопанство. С., 1967; Николов, Ив. Кибернетика и икономика, Държавно издателство “Наука и изкуство”, С., 1971; Моисеев, Н. Н. Элементы теории оптимальных процессов.
Издательство “Наука”, М., 1975; Понтрягин, Л. С. Математическая теория оптимальных процессов. Издательство “Наука”, М., 1976; Матеев, Е. Управление, ефективност, интеграция. В търсене на решения. Партиздат. С., 1976; Матеев, Е. Автоматизирана система за управление на народното стопанство (Икономически основи).
Издателство на БАН, С., 1974; Моисеев, Н. Н. Математические задачи системного
анализа. Издательство “Наука”, М., 1981; Андреев, Н. И. Теория статистических оптимальных систем управления. Издательство “Наука”, М., 1980; Бертсекас, Д.,
Шриф, С. Стохастическое оптимальное управление. [Превод от английски.] Издательство “Наука”, М., 1985; Миркович, К. Моделиране на икономическите процеси.
Издание на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, С., 1985; Казаков, И. Е.,
Гладков, Д. И. Методы оптимизации стохастических систем. Издательство “Наука”,
М., 1987; Матеев, Е. Структура и управление на икономическата система. Наука и
изкуство, С., 1987; Матеев, Е. За управлението на икономиката в САЩ. Издателска
къща “Нови хоризонти”, С., 2000; Милютин, А. А. Принцип максимума в общей задачи оптимального управления. Физматгиз, М., 2001; Зубов, И. В. Методы анализа
динамики управляемых систем. Издательство “Физматлит”, М., 2003; Егоров, А. И.
Основы теории управления. Издательство “Физматлит”, М., 2004.

ТЕОРИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ МУЛТИПЛИКАТОР (theory of investment multiplier) (ки) – във:
чиста теория на инвестиционния мултипликатор (в макр.).
ТЕОРИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА (theory of information) – раздел от кибернетиката, който се занимава с математическото обосноваване и количествената оценка на методите за получаването, съхраняването, предаването и класифицирането на информацията. Първоначално възниква като математическа
теория на свързките, а след това се развива като комплексна научна дисциплина, изучаваща от различни гледни точки явлението информация. В теоретичен
аспект е тясно свързана с гносеологията, семиотиката, лингвистиката. Широко
използува методите на теорията на вероятностите, математическата
статистика, линейната алгебра, теорията на случайните процеси, теорията на
разпознаването на образи, теорията на групите, теорията на графите, теорията на игрите и други. Съществен момент в теорията на информацията е, че
разглежда информационния процес като намаляване на неопределеността в
съответната система. Нейните основи са заложени през 1948–1949 г. от американския математик Клод Шенън. Големи приноси в развитието й имат руските учени А. Н. Колмогоров, А. Я. Хинчин, В. А. Кобелников, А. А. Харкевич.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕОРИЯ НА КОМПРОМИСИТЕ (theory of the compromises) (ки) – във:
инфлационна теория на компромисите (в макр.).
ТЕОРИЯ НА ЛИНДАЛ, Е., ЗА БИЗНЕС ЦИКЪЛА (Lindahl theory of
business cycle) (в макр.) – кредитно-парична теория за бизнес цикъла (в макр.)
(и изобщо за икономическия цикъл), обоснована от шведския икономист Ерик
Линдал от стокхолмската школа в политическата икономия. Според него съществена роля за формирането на икономическия цикъл играе лихвеният процент (в макр.). Той смята, че Кнут Уиксел не е оценил достатъчно тази роля,
особено що се касае за преломните моменти в цикъла. Например нека първоначално да е установен нисък лихвен процент по дългосрочните кредити. Тогава ресурсите биха се преместили от отраслите, произвеждащи предмети за
потребление, в отраслите, създаващи капиталови блага. Появилият се в резултат на това дефицит на предмети за потребление ще доведе до повишаване на
техните цени. Ще се появи стимул за разширяване на производството и
вследствие на това – за разширяване на капиталовите отрасли. С други думи,
при отсъствие на сдържащи сили икономическата експанзия (в макр.) би продължила безкрайно. Това е така, защото в резултат на преразпределението на
доходите спестяванията (в макр.) ще се приспособят към инвестициите (в
макр.) (поради което с увеличаването на печалбата предприемачите ще са
склонни да разширяват производството, като използуват собствената си печалба за инвестиране). Даже при наличие на неизползувани производствени
мощности експанзията води до повишаване на цените. Преломният момент
обаче ще настъпи тогава, когато предлагането на капитала се увеличи дотолкова, че то да съответствува на новото (ниското) равнище на лихвения процент.
Повишаването на лихвения процент ще доведе до обратни резултати, които ще протекат в следния ред: в отраслите, произвеждащи капиталови блага,
ще се понижи стойността на капитала; положението на кредиторите ще се
влоши; работната заплата трябва да се понижи, за да се запази пълната заетост;
ще се стигне до снижаване на цените на предметите за потребление. Започва
икономически спад (в макр.) [рецесия (в макр.)]. Лихвеният процент по краткосрочните кредити също играе определена роля – ако той е по-висок от лихвения процент по дългосрочните кредити, това ще способствува за разширяване на производството на капиталови блага, което от своя страна ще доведе до
1
цялостно разширяване на възможностите на икономиката. Вж. кредитнопарични теории за бизнес цикъла (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1

Вж.: Lindahl, E. Studies in the Theorie of Money and Capital. London, 1939.

ТЕОРИЯ НА МАРКС, К., ЗА ВЪЗПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРОДУКТ (Marx theory of social product reproduction) (в маркс.) – създадена от Карл Маркс през ХІХ-тия век цялостна икономическа теория за възпроизводството на съвкупния икономически продукт (aggrgate economic
product) (на продукта на макроикономическо равнище) в условията на макроикономическо пазарно равновесие (вж. икономическо възпроизводство). Представена е в светлината на неговите схващания за капиталистическия начин на
производство, но в основата й стоят зависимостите, присъщи на общественото
производство изобщо. Разработена е в контекста на възпроизводството на обществения капитал и е публикувана в: Маркс, К. Капиталът. Книга втора –
Процесът на обръщението на капитала. – В: Маркс, К., Енгелс, Фр. Съчинения, т. 24. Издателство на БКП, С., 1969. Представлява сърцевината на Марксовата теория за възпроизводството (Marx theory of the reproduction), последната намерила място и обоснована в целокупното му научно творчество.
Един от най-ценните моменти в неговия анализ е този, че разкрива необходимите условия за постигането на равновесие на продуктовия пазар на макроикономическо равнище. Възпроизводството е анализирано, като се възприемат
няколко допускания: националната икономика е затворена (налице е абстрахиране от външноикономическите отношения); цените на продуктите са постоянни; органичният състав на капитала (съотношението между постоянния и
променливия капитал) е постоянна величина; нормата на принадената
стойност (съотношението между стойността на принадения продукт и
стойността на необходимия продукт при капитализма) също условно е приета
за постоянна; производителността на труда е постоянна величина; основният
капитал (представляващ дълготрайните материални активи) се изхабява за
една година. В своя анализ на възпроизводството на обществения продукт К.
Маркс има предвид само материалното производство (според съвременните
схващания продуктът на производството има три съставки – материален продукт, материални услуги и нематериални услуги).
Необходим и принаден продукт. Постоянен и променлив капитал
За да се разбере същността на Марксовата теория за възпроизводството, е
необходимо предварително да бъдат пояснени някои понятия, които той въвежда или с които оперира в своята икономическа теория. К. Маркс разглежда
труда (в случая – производителния труд в материалното производство), а зна-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чи и производството на продукта, като съединяване на средствата за производство (материалните или още веществените условия на труда) с работната
сила. В средствата за производство се включват, първо, предметите на труда (обектите, които в процеса на производството трудът като функциониране
на работната сила превръща в продукти), и второ, средствата на труда (с
помощта на които работната сила превръща предметите на труда в продукти).
Най-активната част от средствата на труда са оръдията на труда: с тях работната сила въздействува непосредствено върху предметите на труда. В своята общност средствата за производство и работната сила образуват производителните сили на обществото.
Нека за момент да се абстрахираме от средствата за производство, т.е. да
предположим, че работната сила създава продукта без тяхна помощ. Един от
основополагащите моменти в Марксовото икономическо учение е, че по обем
този пълен продукт (който в случая, при абстрахиране от средствата за производството, е чистият продукт) е по-голям от продукта, необходим за онова
потребление на работната сила, щото тя да може да продължи да съществува
нормално в същите размери и да може да произведе през следващия етап (например през следващата година) същия по размери и по качество цялостен продукт. С други думи работната сила има свойството да създава продукт поголям, отколкото този, колкото й е необходим тя за се възпроизведе в същите
мащаби, т.е. колкото й е необходим за нейното просто възпроизводство. Затова
К. Маркс разделя произведения цялостен (в случая – чист) продукт на две части: необходим продукт и принаден продукт. Необходимият продукт е частта
от цялостния (респ. от чистия продукт), която е необходима за поддържането
на простото възпроизводство на работната сила. Принаденият продукт (като
остатъчна величина!) е останалата част от произведения цялостен (респ. чист)
продукт, т.е. е продуктът над необходимия продукт.
В експлоататорските общества (робовладелството, феодализма и капитализма) принаденият продукт се присвоява от класата на собствениците на
средствата за производство, без това да нарушава нормалното възпроизводство
на работната сила. При тези общества, когато производството е стоково, продуктът на труда има определена стойност, а принаденият продукт – определена стойност на принадения продукт, която се присвоява от класата на
собствениците. Сред тези общества само при капитализма работната сила се
превръща в стока. Затова стойността на принадения продукт при капитализма
приема формата на принадена стойност, която се присвоява от класата на
капиталистите. Необходимият продукт при стоковото производство също има
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------своя стойност. Стойността на необходимия продукт е равна на стойността
на работната сила. Сумата от стойността на необходимия продукт и стойността на принадения продукт е новосъздадената стойност (т.е. това е
стойността на чистия продукт). Източникът на новосъздадената стойност
е изцяло и е само живият труд, т.е. тя изцяло е създадена само от работната
сила като фактор на производството. Според К. Маркс (напълно в съзвучие с
трудовата теория за стойността) трудът е единственият източник на
стойността, а значи и на богатството.
Капиталът, авансиран в средствата, с които се изплаща цената на работната сила, т.е. работната заплата за изразходвания труд, К. Маркс нарича променлив капитал (означаван с буквата v). Променливият капитал е паричният
израз на стойността на необходимия продукт, т.е. на стойността на стоката работна сила. Той е променлив, защото работната сила има способността да създава стойност, която е по-голяма от собствената си стойност. За една година
стойността на необходимия продукт (величината на променливия капитал) нараства до величината на новосъздадената стойност (на чистия продукт). Паричният израз на новосъздадената стойност (паричният израз на чистия продукт) е сумата от работната заплата и паричния израз на принадената
стойност, последната означавана с буквата m.
Нека сега да се върнем към ситуацията, при която функционират и средствата за производство. Капиталът, авансиран в средствата за производство, К.
Маркс нарича постоянен капитал (означаван с буквата c). Той е постоянен,
защото няма свойството да самонарства, тъй като е опредметен в материалните
(веществените) условия на труда, които не са източник на нова стойност. Докато чистият продукт (в т.ч. и променливият капитал) са опредметен жив труд,
постоянният капитал е опредметен минал (мъртъв) труд. Постоянният капитал
представлява още пренесената стойност, тъй като средствата за производство (при възприетата предпоставка за едногодишно пълно изхабяване на основния капитал, т.е. на дълготрайните материални активи) изцяло пренасят своята
стойност в стойността на продукта (на произведения пълен продукт). В макроикономически мащаб сумата на постоянния капитал и променливия капитал
представлява величината c + v на целия обществен капитал.
Според това дали притежава свойството да самонараства или не, общественият капитал (и капиталът изобщо), както видяхме, се подразделя на постоянен и променлив. Според дълготрайността на функционирането на средствата
за производство, в които той е въплътен, общественият капитал (и капиталът
изобщо) се подразделя на основен и оборотен. Основният капитал са средст-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вата, авансирани в дълготрайните материални активи (тези, които пренасят на
части, т.е. многократно, стойността си в стойността на продукта). Това са дълготрайните средства на труда. Оборотният капитал са, първо, средствата,
авансирани в недълготрайните материални активи (недълготрайните средства
на труда и предметите на труда, в т.ч. и готовата продукция на склад), които
пренасят еднократно стойността си в стойността на продукта, и второ, средствата, авансирани в работната сила. Това пояснение показва, че трябва да се
разграничи делението на капитала на постоянен и променлив от неговото деление на основен и оборотен. Постоянният капитал е сумата от основния капитал и средствата, авансирани в недълготрайните материални активи. Оборотният капитал е сумата от променливия капитал и средствата, авансирани в недълготрайните материални активи. Това показва, че средствата, авансирани в
недълготрайните материални активи, е сечение на постоянния капитал и оборотния капитал.
По такъв начин стойността на целия съвкупен обществен продукт (понятие, с което се още се означава цялостния произведен продукт в народностопански мащаб) според К. Маркс е сумата от постоянния капитал (пренесената
стойност), променливия капитал (стойността на необходимия продукт) и паричния израз на принадената стойност (стойността на принадения продукт).
Тоест стойностният състав на съвкупния обществен продукт се представя
от израза c + v + m. Или още: стойността на целия съвкупен обществен продукт
е сумата от постоянния капитал (пренесената стойност) и чистия продукт (новосъздадената стойност). Тогава стойностният състав на съвкупния обществен
продукт се представя от израза c + (v + m).

Две подразделения на общественото производство
Според икономическото му предназначение в народностопанския икономически оборот К. Маркс разделя съвкупния обществен продукт на средства
за производство и предмети за потребление, което представлява неговият
натурален състав. Средствата за производство (веществените условия на
производството) се връщат в процеса на производството, за да бъдат употребени в него. Предметите за потребление завинаги напускат производството. Те
се употребяват, първо, от работната сила (от работниците като живи условия
на труда), за да може тя да се възпроизведе като такава и да бъде годна отново
да се включи в процеса на производството на продукта, и второ, от капиталистите, които присвояват принадената стойност. Върху тази основа К. Маркс
разделя производството на съвкупния обществен продукт на производство на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------средства за производство, наричано от него първо подразделение на общественото производство, и производство на предмети за потребление, наричано от него второ подразделение на общественото производство.
Средствата за производство (от своя страна) могат да бъдат разделени на
два крупни дяла в зависимост от това в кое подразделение на общественото
производство те ще бъдат използвани: средства за производство на средства
за производство и средства за производство на предмети за потребление.
Ето защо първото подразделение включва две субподразделения на общественото производство: производство на средства за производство на средства
за производство и производство на средства за производство на предмети
за потребление.
Възпроизводството на съвкупния обществен продукт (ще го наричаме
накратко възпроизводство на продукта) е процесът на постоянното възобновяване на производството на продукта (разглеждано едновременно като непрекъснато и прекъснато протичане на този процес в неговото диалектическо
единство). Когато продуктът се възпроизвежда (например ежегодно) в постоянни (т.е. в същите) размери, е налице просто възпроизводство на съвкупния
обществен продукт или накратко – просто възпроизводство (simple
reproduction). Затова пък, когато продуктът се възпроизвежда (например ежегодно) в нарастващи размери, е налице разширено възпроизводство на съвкупния обществен продукт или накратко – разширено възпроизводство
(incrasing reproduction). Разширеното възпроизводство съдържа два момента:
първо, това е самото просто възпроизводство, и второ, процесът на разширяването на възпроизводството. Теорията на К. Маркс за възпроизводството на
продукта в синтезиран вид е представена в неговите схеми на простото и разширеното възпроизводство, където едновременно се постига балансираност и
макроикономическо пазарно равновесие както при стойностния, така и при
натуралния състав на съвкупния обществен продукт.
Схема на простото възпроизводство
Схемата на простото възпроизводство се построява по такъв начин, че да
се осигури: първо, реализация (равенство между търсенето и предлагането) на
съвкупния обществен продукт, произведен поотделно в първото и във второто
подразделение на общественото производство, както и в неговата цялост; второ, производство на толкова средства за производство, колкото са необходими,
за да се възстанови изхабеният постоянен капитал в двете подразделения на
общественото производство; трето, производство на толкова предмети за
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------потребление, колкото са необходими на работниците и капиталистите в двете
подразделения в съответствие с реализираните от тях доходи (работната заплата и принадената стойност). Схемата на простото възпроизводство, в която
отделните нейни елементи са в примерни парични единици (като условни икономически величини), е следната:
I. 4000 c + 1000 v + 1000 m = 6000,
II. 2000 c + 500 v + 500 m = 3000.

В народностопански (макроикономически) мащаб са произведени общо
9000 парични единици съвкупен обществен продукт, от които 6000 в първото
и 3000 във второто подразделение. В първото подразделение общественият
капитал е 5000, от които 4000 пренесена стойност и 1000 стойност на необходимия продукт. Стойността на принадения продукт (принадената стойност) е
1000, така че като цяло новосъздадената стойност е 2000 единици. Тези величини представят стойностния състав на съвкупния обществен продукт, произведен в първото подразделение. От своя страна във второто подразделение
общественият капитал е 2500, от които 2000 пренесена стойност и 500
стойност на необходимия продукт. Стойността на принадения продукт (принадената стойност) е 500, така че като цяло новосъздадената стойност е 1000
единици. Тези величини представят стойностния състав на съвкупния обществен продукт, произведен във второто подразделение. Като цяло общественият
капитал в двете подразделения е 7500 единици, а принадената стойност – 1500
единици. Както се посочи по-горе, нормата на стойността на принадения продукт (нормата на принадената стойност) е съотношението между стойността
на принадения продукт и стойността на необходимия продукт. И в двете подразделения (следователно и в общественото производство като цяло) нормата
на принадената стойност е 100 процента.
В натурална форма първото подразделение е произвело общо 6000 единици средства за производство. 4000 от тях то реализира вътре в собствената си
система – като средства за производство на средства за производство, които
продава на своите фирми. В натурална форма това са средства за производство, но в стойностна форма те представляват пренесената стойност на първото
подразделение. Останалите 2000 единици първото подразделение продава на
фирмите от второто подразделение – като средства за производство на предмети за потребление. В натурална форма това отново са средства за производство, но в стойностна форма те представляват новосъздадената стойност на първото подразделение.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------В натурална форма второто подразделение е произвело общо 3000 единици предмети за потребление. 1000 от тях то реализира вътре в собствената си
система – като предмети за потребление, които продава на работниците и капиталистите, ангажирани в своите фирми. В натурална форма това са предмети за потребление, но в стойностна форма те представляват новосъздадената
стойност на първото подразделение. Останалите 2000 единици второто подразделение продава като предмети за потребление на работниците и капиталистите от първото подразделение. В натурална форма това отново са предмети за потребление, но в стойностна форма те представляват пренесената
стойност на второто подразделение.
Сравнението между натуралното и стойностното разпределение на продукта в първото и във второто подразделение на общественото производство
показва, че основното условие, за да има равновесие на продуктовия пазар
(основното условие за реализацията на продукта при простото възпроизводство) е следното:
I (v + m) = II c.

Според него е необходимо да има равенство между новосъздадената стойност
(чистия продукт или сумата на необходимия и принадения продукт, или още
сумата на променливия капитал и принадената стойност) в първото подразделение, от една страна, и пренесената стойност (постоянния капитал) във второто подразделение, от друга страна. Това равенство моделира продуктовата
размяна, която се извършва между първото и второто подразделение на общественото производство в условията на просто възпроизводство. Според основното условие първото подразделение продава на второто средства за производство на предмети за потребление в размер на I (v + m) парични единици,
срещу което получава от него доходи в същия размер. С тези доходи първото
подразделение купува от второто предмети за потребление в размер на II c парични единици. Или, което е същото, второто подразделение продава на първото предмети за потребление в размер на II c парични единици, срещу което
получава от него доходи в същия размер. С тези доходи второто подразделение купува от първото средства за производство на предмети за потребление в
размер на I (v + m) парични единици.
От посоченото по-горе основно условие за реализацията на продукта произтичат и следните две производни условия за реализацията на продукта при
простото възпроизводство:
I (c + v + m) = I c + II c,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------II (c + v + m) = I (v + m) + II (v + m).

Според първото производно условие за реализацията на продукта при простото възпроизводство е необходимо да има равенство между стойността на целия
съвкупен обществен продукт в първото подразделение, от една страна, и сумата на постоянния капитал (на средствата за производство) в двете подразделения, взети заедно, от друга страна. Според второто производно условие е необходимо да има равенство между стойността на целия съвкупен обществен
продукт във второто подразделение, от една страна, и сумата на променливия
капитал (стойността на необходимия продукт) и принадената стойност
(стойността на принадения продукт) в двете подразделения, взети заедно, от
друга страна.
Схема на разширеното възпроизводство
За да се осъществява разширяване на производството (и по такъв начин да
има разширено възпроизводство), е необходимо част от стойността на принадения продукт (от принадената стойност) да се заделя за разширяване на веществените и живите условия на производството, т.е. на постоянния и променливия капитал в двете подразделения на общественото производство. Процесът на заделянето и използването за тази цел на част от принадената стойност
е познат под наименованието натрупване на капитала. Съотношението на
натрупаната част от принадената стойност към целия й размер представлява
нормата на натрупването. Тя трябва да се разграничава от други понятия за
норма на натрупването, които представляват съотношенията на натрупаната
част от принадената стойност към други макроикономически величини (например към целия авансиран капитал или към новосъздадената стойност).
В Марксовото икономическо учение се дава приоритет на производството
на средства за производство пред производството на предмети за потребление.
(Целесъобразността на този приоритет е спорна. Неговото безусловно възприемане в социалистическата икономическа практика е една от основните причини за краха на социализма.) Ето защо условие за разширяване на производството най-напред е нарастването на средствата за производство (на постоянния
капитал) и в двете подразделения. Поради това основното условие, за да има
реализация на продукта, следователно и макроикономическо пазарно равновесие при разширеното възпроизводство, приема според К. Маркс формата на
следното неравенство:
I (v + m) > II c.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според него е необходимо новосъздадената стойност (сумата от стойностите
на необходимия и на принадения продукт) в първото подразделение да е поголяма от пренесената стойност (от постоянния капитал) във второто подразделение. От кибернетичната интерпретация на Марксовата теория за възпроизводството на обществения продукт, се вижда, че това общоприето условие не е напълно точно, тъй като при него могат да се явят частни случаи, при
които то осигурява разширяване на производството само във второто подразделение. Но тук запазваме оригиналната Марксова постановка.
Като се има предвид горното основно условие, Марксовата схема за разширеното възпроизводство (представена в конкретни парични единици като
условен пример) е следната:
I. 4000 c + 1000 v + 1000 m = 6000,
II. 1500 c + 750 v + 750 m = 3000.
Тук отново в народностопански (макроикономически) мащаб са произведени
общо 9000 парични единици съвкупен обществен продукт, от които 6000 в
първо и 3000 във второ подразделение. При тази схема няма промяна и в
стойностния състав на съвкупния обществен продукт (при изходното положение на макроикономическата система), произведен в първото подразделение,
както и в органичния състав на капитала, в сравнение със схемата на простото
възпроизводство. Във второто подразделение обаче има различия. Тук общественият капитал сега е 2250, от които 1500 пренесена стойност и 750 стойност
на необходимия продукт. Стойността на принадения продукт (принадената
стойност) е 750, така че като цяло новосъздадената стойност е 1500 единици.
Тези величини представят стойностния състав на съвкупния обществен продукт, произведен във второто подразделение. Като цяло общественият капитал
в двете подразделения е 7250 единици, а принадената стойност – 1750 единици. Нормата на принадената стойност и в двете подразделения остава същата –
100 процента.
Да предположим, че нормата на натрупването в първото подразделение е
50 %. Тогава 500 единици от принадената стойност (500 ma) като доход ще се
използуват за натрупване в първо подразделение, а останалите 500 единици
(500 m0) като доход ще се използуват за потребление на работниците и капиталистите от същото подразделение. Първото равенство от схемата на разширеното възпроизводство, отнасящо се до стойностния състав на продукта в първото подразделение, придобива следния вид:
I. 4000 c + 1000 v + 500 ma + 500 m0 = 6000.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Вече предположихме, че разширеното възпроизводство ще се поддържа
при постоянен органичен състав на капитала, т.е. при постоянно съотношение
между постоянния и променливия капитал, което при първото подразделение е
4:1. Ето защо натрупването 500 ma ще се разпадне на сумата 400 mc + 100 mv,
където 400 mc е частта от принадената стойност, използувана за разширяване
на постоянния капитал (за увеличаване на средствата за производство) в първото подразделение, а 100 mv е частта от принадената стойност, използувана за
разширяване на променливия капитал (за увеличаване на броя на работниците
и на техните заплати) в това подразделение. Затова равенството от схемата на
разширеното възпроизводство, отнасящо се до стойностния състав на продукта
в първото подразделение, в края на текущата година вече придобива вида
I. 4000 c + 400 mc + 1000 v + 100 mv + 500 m0 = 6000.

Това равенство показва как се разпределя и реализира продуктът, създаден през текущата (през първата) година в първото подразделение. В натурална форма първото подразделение е произвело през първата година общо 6000
единици средства за производство. 4400 от тях то реализира вътре в собствената си система – като средства за производство на средства за производство,
които продава на своите фирми. В натурална форма това са средства за производство, но в стойностна форма те представляват сумата 4000 c + 400 mc от
пренесената стойност на първото подразделение и частта от принадената
стойност, която се натрупва за разширяване на постоянния капитал в това подразделение. Останалите 1600 единици първото подразделение продава на
фирмите от второто подразделение – като средства за производство на предмети за потребление. В натурална форма това отново са средства за производство, но в стойностна форма те представляват част от новосъздадената стойност
на първото подразделение като сума 1000 v + 100 mv + 500 m0 [включваща (1)
стойността на необходимия продукт, (2) частта от стойността на принадения
продукт, която се натрупва за разширяване на променливия капитал, и (3)
стойността на принадения продукт], която сума като доход се използува за
потребление от работниците и капиталистите от първото подразделение.
Във второто подразделение органичният състав на капитала е 2:1 и той е
по-нисък от органичния състав на капитала в първото подразделение. Първото
подразделение може да продаде на второто средства за производство на предмети за потребление общо в размер на 1600 единици. В началото на текущата
(първата) година второто подразделение е разполагало с 1500 единици средства за производство. Следователно то може да разшири постоянния си капитал
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------с разликата до 1600 единици, т.е. със 100 mc единици. Като се приема, че органичният състав на капитала е постоянна величина (която в случая е 2:1), второто подразделение ще разшири променливия си капитал с 50 mv единици, така
че общият размер на натрупването през първата година при него е равен на
150 ma единици. За потребление на капиталистите от второто подразделение
остават 600 m0 единици. Тогава второто равенство от схемата на разширеното
възпроизводство, отнасящо се до стойностния състав на продукта във второто
подразделение, придобива следния вид:
II. 1500 c + 750 v + 150 ma + 600 m0 = 3000.

Като се има предвид, че 150 ma = 100 mc + 50 mv, горното равенство в края
на текущата година вече придобива вида:
II. 1500 c + 100 mc + 750 v + 50 mv + 600 m0 = 3000.

Това равенство показва как се реализира продуктът, създаден през текущата
(през първата) година във второто подразделение. В натурална форма второто
подразделение е произвело през първата година общо 3000 единици предмети
за потребление. 1400 от тях то реализира вътре в собствената си система. В
натурална форма това са предмети за потребление, но в стойностна форма те
представляват част от новосъздадената стойност на второто подразделение като сума 750 v + 50 mv + 600 m0 [включваща (1) стойността на необходимия продукт, (2) частта от стойността на принадения продукт, която се натрупва за
разширяване на променливия капитал, и (3) стойността на принадения продукт], която сума като доход се използува за потребление от работниците и
капиталистите във второто подразделение. Останалите 1600 единици второто
подразделение продава на работниците и капиталистите от първото подразделение. В натурална форма това отново са предмети за потребление, но в
стойностна форма те представляват сумата 1500 c + 100 mc от пренесената
стойност (постоянния капитал) и частта от стойността на принадения продукт,
която се натрупва за разширяване на постоянния капитал във второто подразделение.
Сравнението между натуралното и стойностното разпределение на продукта в първото и във второто подразделение на общественото производство
при разширено възпроизводство показва, че неговото основно условие
I (v + m) > II c

от неравенство се трансформира в равенството
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------I (v + mv + m0) = II (c + mc).

Това е основното условие, за да има равновесие на продуктовия пазар (основното условие за реализацията на продукта) при разширеното възпроизводство.
Според него е необходимо да има равенство между частта от новосъздадената
стойност (частта от чистия продукт) в първото подразделение, която представлява сумата от стойността на необходимия продукт, частта от стойността на
принадения продукт, която се използува за разширяване на променливия капитал, и частта от принадената стойност, която се използува от капиталистите за
потребление, от една страна, и сумата от пренесената стойност (постоянния
капитал) и частта от стойността на принадения продукт, която се използува за
разширяване на постоянния капитал във второто подразделение, от друга страна.
Това равенство моделира продуктовата размяна, която се извършва между
първото и второто подразделение на общественото производство. Според него
първото подразделение продава на второто средства за производство на предмети за потребление в размер на I (v + mv + m0) парични единици, срещу което
получава от него доходи в същия размер. С тези доходи първото подразделение купува от второто предмети за потребление в размер на II (c + mc) парични
единици. Или, което е същото, второто подразделение продава на първото
предмети за потребление в размер на II (c + mc) парични единици, срещу което
получава от него доходи в същия размер. С тези доходи второто подразделение купува от първото средства за производство на предмети за потребление в
размер на I (v + mv + m0) парични единици.
Като се има предвид предпоставката за 100-процентова постоянна норма
на принадената стойност, през следващата (втората) година схемата на разширеното производство придобива следния вид:
I. 4400 c + 1100 v + 1100 m = 6600,
II. 1600 c + 800 v + 800 m = 3200.

Тази схема показва, че е осъществено разширено възпроизводство на съвкупния обществен продукт, а значи и на обществения капитал. Съвкупният обществен продукт за двете подразделения като цяло е нараснал от 9000 на 9800
единици, в т.ч. в първото подразделение – от 6000 на 6600, и във второто – от
3000 на 3200. Постоянният капитал за двете подразделения като цяло е нараснал от 5500 на 6000, в т.ч. в първото подразделение – от 4000 на 4400, и във
второто – от 1500 на 1600. За променливия капитал тези величини се увелича-

110

1585

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТЕНЗОР (КД)
до ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ват съответно от 1750 на 1900, в т.ч. в първото подразделение – от 1000 на
1100, и във второто – от 750 на 800. Като цяло общественият капитал се е увеличил от 7250 на 7900, в т.ч. в първото подразделение – от 5000 на 5500, и във
второто – от 2250 на 2400.
От посоченото по-горе основно условие за реализацията на продукта произтичат и следните две производни условия за реализацията на продукта при
разширеното възпроизводство:
I (c + v + m) > I c + II c,
II (c + v + m) < I (v + m) + II (v + m).

Според първото производно условие за реализацията на продукта при разширеното възпроизводство е необходимо стойността на целия съвкупен обществен продукт в първото подразделение да бъде по-голяма от сумата на постоянния капитал (на средствата за производство) в двете подразделения, взети заедно. Според второто производно условие е необходимо стойността на целия
съвкупен обществен продукт във второто подразделение да бъде по-малка от
сумата на променливия капитал (стойността на необходимия продукт) и принадената стойност (стойността на принадения продукт) в двете подразделения,
взети заедно.
Вж.: динамични модели на Марксовата теория за разширеното възпроизводство на обществения продукт, кибернетична интерпретация на Марксовата теория за възпроизводството на обществения продукт, Марксова теория за стоката, Марксова теория за потребителната стойност и
стойността, Марксова теория за стоката като елементарна форма, Марксова теория за трудовия процес, Марксова теория за конкретния и абстрактния труд, Марксова теория за трудовия процес в неговата цялост, Марксова теория за развитието на стойностната форма, Марксова теория за функциите на парите, теория на Маркс, К., за количеството на парите, Марксова теория за кръгооборота на паричния капитал, Марксова теория за работната заплата.

ТЕОРИЯ НА МАРКС, К., ЗА КОЛИЧЕСТВОТО НА ПАРИТЕ (Marx theory
of money quantity) (в маркс.) (математическа интерпретация, направена от К.
Миркович) (*) – разработена от Карл Маркс през XIX-тия век (в първия том на
“Капиталът”) икономическа теория за необходимото количество на парите в
качеството им на покупателно средство (в т.ч. на средство за обръщение и
платежно средство) и средство за натрупване [вж. пари (в макр.) и функ111
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ции на парите (в макр.)]. Тя е своеобразна алтернатива на класическата теория
за паричното търсене [вж. класическа количествена теория за парите (в
макр.)]. Аналогично на класическата теория К. Маркс също се основава върху
тривиалното схващане, че движението на стоките (т.е. пазарната размяна на
продуктите) от производителя до техния потребител се опосредства от движението на парите. Паричното обръщение представлява относително самостоятелна икономическа система, която е производна на стоковото обръщение и
затова я отразява и регулира. В зависимост от това по каналите на паричното
обръщение постоянно циркулира една или друга маса от пари [вж. парична
маса (в макр.)], обективно обусловена от комплексното действие на множество фактори. Именно в тази светлина К. Маркс отделя особено внимание на количеството на парите, които са необходими за обръщението на стоките
(Маркс, К. Капиталът. Т. I. В: К. Маркс, Фр. Енгелс. Съчинения. Т. 23. Издателство на БКП, С. 1968, с. 128).
Специфичното за Марксовата теория в разглежданата област е, че той
анализира формирането на необходимото количество на парите като произтичащо както диференцирано от отделните им функции, така и като обусловено
от взаимодействието на тези функции. Имат се предвид три от общо петте
функции на парите: като средство за обръщение, като платежно средства и като средство за натрупване. Освен това важно е обстоятелството, че едни и същи пари могат последователно да изпълняват функциите на средство за обръщение и на платежно средство (които в своя труд “Към критиката на политическата икономия” К. Маркс обединява в обща функция на покупателно средство).
Необходимото количество пари, произтичащо от функцията им катосредство за обръщение
Да разгледаме най-напред количеството на парите, необходимо в качеството им като средство за обръщение, т.е. когато непосредствено обслужват
движението на стоките. “Тъй като разглежданата тук непосредствена форма на
обръщението всякога веществено противопоставя стоката на парите..., то масата на средствата за обръщение... е вече определена от сбора на цените на
стоките” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 128):
n

n

j =1

j =1

∑ Pj Q j = ∑ X j ,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------където: Qj е количеството (в натурално изражение) на стоката (на продукта) от
j-тия вид (j = 1, 2, ..., n), n – броят на видовете стоки (продукти) в народното
стопанство; Pj - цената на на стоката от j-тия вид (j = 1, 2, ..., n); Xj - стойностният обем (в ценови израз) на покупката на цялото натурално количество стока
от j-тия вид (j = 1, 2, ..., n).
Известно е обаче, че “при неизменни стойности на стоките техните цени
се променят с променянето на стойността на златото (на паричния материал):
съответно се покачват, когато тя спада, и спадат, когато тя се покачва” (Маркс,
К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 129), което произтича от функцията му на мярка на стойността. Тъй като цената Pj на отделната стока е отношението между
нейната стойност Vj (j = 1, 2, ..., n) и стойността на парите (на златото като паричен материал) V0, то количеството на парите, необходими за обръщението (в
качеството им на средства за обръщение), ще зависи от израза:
1
V0

n

∑V j Q j .
j =1

Затова “най-напред цената на стоките се изменя обратно пропорционално на
стойността на парите [Pj = Vj:V0], а след това масата на средствата за обръщение се изменя право пропорционално на цената на стоките” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 129).
Под въздействието на различни фактори обемът на стокооборота постоянно се изменя и той е сумата от функциите на отделните стокови потоци:
n

n

j =1

j =1

∑ X j (r ) = ∑ X j (t ),
където t е времето на покупката, а r – времето на изплащането на закупената
стока (на продажбата). Когато парите функционират като средство за обръщение, r = t.
Да предположим най-напред, че актовете на покупко-продажбите се извършват моментално. Тогава за определен отрязък от време, например за една
година, количеството на парите M(I), необходими в качеството им на средство
за обръщение, ще е равно на максимума:
n

M (I) = max ∑ X j (r ), 0 ≤ r ≤ 1.
{r }

j =1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Но на практика актът на покупко-продажбата протича за определено време, а
парите извършват някакъв кръгооборот. Чрез времето на кръгооборота им е
изразена скоростта на паричното обръщение α. Нека с τ да означим времето
(продължителността) на кръгооборота на парите (т.е. α = 1/τ). Тогава единица
време (например една година) ще съдържа α отрязъка от време с продължителност τ (α кръгооборота на парите) и всяко 0 ≤ r ≤ 1 може да се представи
като 0 ≤ hτ ≤ 1, където h е последователният номер на отрязъка от време (на
съответния паричен кръгооборот) и където
h = 0, 1, 2, ..., а – 1.

За един отрязък от време τ, например
hτ ≤ r ≤ (h + 1)τ,

общият обем на покупко-продажбите (в парично изражение) е
n ( h +1) τ

∑ ∫ X j (r )dr , h = 0, 1, 2, ..., α − 1,
j =1 r = hτ

а за една година –
α −1 n ( h +1) τ

∑ ∑ ∫ X j (r )dr.

h = 0 j =1 r = hτ

Но парите могат и да “привеждат последователно всичките тези стоки в
обръщение, като последователно реализират техните цени” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 131). Нека при тази предпоставка за улеснение да
предположим, че n = α и че всички Xj (j = 1, 2, ..., n) са равни помежду си. Тогава
M ( I) =

τ

2τ

r =0

r =τ

∫ X j (r )dr =

∫ X j (r )dr = ... =

1

∫ X j (r )dr.
r = ( α −1) τ

Приведените два случая са само крайни възможности. В действителност
“противоположните и взаимно допълващи се фази на този процес не могат да
протичат пространствено една до друга, а трябва да преминават последователно една след друга”(Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 132). Ето защо
през определен период от време (например една година) формите на функциите Xj(r) (j = 1, 2, ..., n) не са еднакви. Техните значения също са различни. От
сумата им се формира твърде сложна функция, от която зависи количеството
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на парите, необходими в качеството им на средство за обръщение. Най-малко
то ще е равно на стойностния обем (в парично изражение) на покупкопродажбите през онзи период hτ, когато той приема своето максимално значение. През останалото време парите се утаяват в различните участници на стоково-паричното обръщение. Затова в общия случай количеството на парите,
необходими за обръщението през период T, когато те изпълняват функцията си
на средство за обръщение, се определя с израза
n ( h +1) τ

M (I) = max ∑
{r }

∫ X j (r ), h = 0, 1, 2, ..., Tα − 1.

j =1 r = hτ

Да приемем, че j-тият вид стока се продава от j-тия икономически агент
(икономическа единица) (j = 1, 2, ..., n), като броят на участниците в стоковопаричното обръщение е равен на n. При това j-тият икономически агент продава стоки на i-тия икономически агент (i = 1, 2, ..., n). Ако с Xij(r) се означи,
тогава функцията на продажбите (които са стойностен обем на стоките в парично изражение), купувани от i-тия и продавани от j-тия икономически агент
[когато парите функционират като, продажбите Xij(r) са равни на покупките
Xij(t) ], то
n

X j (r ) = ∑ X ij (r ), j = 1, 2, ..., n.
i =1

По такъв начин математическият модел на количеството на необходимите за обръщение пари в качеството им на средство за обръщение е
следният:
n ( h +1) τ n

M (I) = max ∑
{r }

∫ ∑ X ij (r )dr , h = 0, 1, 2, ..., Tα − 1.

j =1 r = hτ i =1

Необходимото количество пари, произтичащо от функцията им като
платежно средство
При функционирането на парите като платежно средство покупката на
стоката се извършва преди нейната продажба. Парите като платежно средство
влизат “в обръщението едва тогава, след като стоката е излязла от него”
(Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 148). При функционирането на парите
непосредствено като средство за обръщение на стоките се оказва, че необходимата маса от парични средства е значително по-малка от стоковата маса, тъй
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------като отделните покупко-продажби се извършват в различно време и се създава
възможност едни и същи парични знаци неколкократно да обслужват стоковото обръщение. Въздействието на това обстоятелство се запазва и при функцията на парите като платежно средство, но то значително се усложнява от две
допълнителни особености: първо, “от верижното свързване на отношенията
между кредитори и длъжници” и, второ, “от продължителността на времето
между различните срокове на плащане” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд.,
с. 149).
Условията, от които зависят сроковете на плащане и тяхната продължителност, преобразуват функциите Xij(t) на стойностните обеми на покупките (в
парично изражение) във функции Yij[Xij(t), r] на обемите на плащанията (i, j =
1, 2, ..., n). Те зависят от два типа променливи – от стойностните обеми на покупките в парично изражение Xij(t), които ще се изплащат, и от времето r, по
протежение на което се разполагат сроковете на плащане. Отделната функция
Yij[Xij(t),r] показва каква сума пари i-тият купувачът изплаща за единица време
към момент r на j-тия продавач, с която погасява част от извършената за единица време към момент t покупка (за която към момент r е настъпил срокът на
погашение на тази част).
Изплащането на закупената стока може да започне най-рано към момент t,
т.е. когато r = t. В такъв случай парите играят ролята на средство за обръщение. Плащането продължава и след момент t, т.е. когато r > t. В този случай
парите функционират като платежно средство. Да означим с µij[Xij(t),t] крайният срок за последното плащане, с което се погасява изцяло покупката Xij(t) (i, j
= 1, 2, ..., n). Той зависи от обема Xij(t) на тази покупка (в парично изражение)
и от времето t, когато тя е извършена. Ето защо:
t ≤ r ≤ t + µ ij [ X ij (t ), t ].

Променливата r се движи в този интервал, като на неговата начална точка съответствува функцията на парите като средство за обръщение, а на всички останали точки – функцията им на платежно средство.
За периода от t до t + µ ij = t + µ ij [ X ij (t ), t ] включително трябва да се изплати цялата покупка Xij(t). Следователно функцията Xij(t) за същия период се
равнява на определения интеграл
t + µ ij

X ij (t ) =

∫ Yij [ X ij (t ), r ]dr ,

i, j = 1, 2, ..., n.

r =t
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Тук, както и по-нататък, подинтегралната функция Yij чрез Xij(t) е зададена
в неявен вид като сложна функция на t. При интегрирането тя се привежда в
явен вид по отношение и на двата аргумента t и r. Разпределението на сумата
на покупките се е преобразувало в разпределение на сумата на плащанията,
като се е запазило само равенството между тези две суми. Но към всеки даден
момент r ≥ t, когато парите функционират като платежно средство, сумата на
покупките не е равна на сумата на плащанията. Към всеки момент r ≥ t за единица време се извършват плащания на покупки, направени в този момент или
преди него, но с настъпил срок (падеж) на плащане. “За даден период от процеса на обръщението задълженията, на които е настъпил платежният срок,
представлява сбор от цените на онези стоки, продажбата на които е породила
тези задължения” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 149).
Функцията на обема на тези плащания, които изцяло погасяват задълженията по покупко-продажбите, сключени между j-тия продавач и i-тия купувач
за времето от 0 до r-тия момент, се дефинира с двойния определен интеграл
t + µ ij r

X ij (t ) =

∫ ∫ Yij [ X ij (t ), r ]dtdr ,

i, j = 1, 2, ..., n,

r =t t = 0

а функцията на обема на тези плащания, които изцяло погасяват задълженията
по покупко-продажбите, сключени между всички икономически агенти в народностопански мащаб за времето от 0 до r-тия момент, се дефинира със сумата от двойните определени интеграли
n

n t + µ ij r

∑ ∑ ∫ ∫ Yij [ X ij (t ), r ]dtdr.
j =1 i =1 r =t t = 0

Функциите Yij[Xij(t),r], от които зависи масата на платежните средства, при
различните случаи (i, j = 1, 2, ..., n) нямат една и съща форма, тъй като платежните срокове и другите условия за плащане са различни. “За всички периодични плащания, от какъвто и източник да са те, необходимата маса платежни
средства е право пропорционална на продължителността на платежните периоди” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 153). Затова, ако предположим, че
един кръгооборот на платежните средства се извършва за време от τ единици,
необходимото количество на парите M(II), които трябва да функционират като
платежно средство в продължение на T единици време, ще бъде
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------n

n ( h +1) τ t − τ

M (II) = max ∑∑
{h}

∫ ∫ Yij [ X ij (t ), r ]dtdr ,

j =1 i =1 r = hτ t = 0

където:

h = 0, 1, 2, ..., T + max µ ij  α − 1.


{i , j }
Друга особеност, която влияе върху количеството на парите, функциониращи като платежно средство, е “едновременното и паралелно извършване на
продажбите..., което образува един нов лост за икономия на платежните средства... Трябва да бъдат съпоставени вземанията на A от B, на B от C, на C от A,
за да се унищожат взаимно до известна степен като положителни и отрицателни величини. И остава да се изплати само салдото от баланса на дълговете.
Колкото по-масова е концентрацията на платежите, толкова по-малко е салдото, следователно и масата на намиращите се в обръщение платежни средства”
(Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 149). Плащанията Yij от i-тия купувач
на j-тия продавач образуват икономическа матрица Y от междуотраслов тип:
 Y11 , Y12 , ...,

 Y , Y22 , ...,
Y =  21
−− −− −−

 Yn1 , Yn 2 , ...,

Y1n 

Y2 n 
.
− −

Ynn 

Елементите Yii на главния диагонал на матрицата Y са нулеви, тъй като те
не изразяват платежни отношения между различни икономически агенти. Елементите, разположени симетрично на главния диагонал, показват взаимните
задължения между едни и същи икономически агенти. Салдата от тези задължения са елементи на една квадратна матрица Y – Y', получена като от матрицата Y се извади нейната транспонирана Y'. Нулевите елементи на матрицата Y
– Y' показват онези случаи, при които взаимните задължения по двойки икономически агенти напълно се погасяват, положителните – салдото от задълженията, които i-тият икономически агент трябва да погаси на j-тия икономически агент, а отрицателните – салдото от задълженията, които j-тият икономически агент трябва да погаси на i-тия икономически агент.
При добре развита банкова система в определена степен по-нататък се погасяват и взаимните задължения по салдата на цялото множество от икономически агенти. Затова се сумират елементите на вектор-стълбовете на матрицата
Y – Y'. Положителните елементи
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------n

∑ (Yij − Y ji ),

j = 1, 2, ..., n

i =1

на получения вектор-ред показват салдото от задълженията, които съответният
i-ти икономически агент има към останалите икономически агенти, а отрицателните - салдото от вземанията, които съответният i-ти икономически агент
има да получава от останалите икономически агенти. Сумата от всички елементи на този вектор-ред е равна на нула, тъй като общата сума на задълженията в народностопански мащаб е равна на общата сума на вземанията. Количеството на парите в качеството им на платежно средство, необходими за взаимното погасяване на тези задължения, е равно на абсолютната стойност на
една от тези две суми, т.е. на половината от абсолютната стойност на двете
суми, взети заедно.
Ето защо, като се вземе под внимание и взаимното погасяване на задълженията, необходимата маса на парите в качеството им катоплатежно средство, т.е. необходимата маса на платежните средства, се определя от модела
M (II) = max
{h}

1 n ( h +1) τ n t − τ
∑
∑ {Yij [ X ij (t ), r ] − Y ji [ X ji (t ), r ]}dt dr ,
2 j =1 r =∫hτ i =1 t =∫0

където:
h = 0, 1, 2, ..., T + max µ ij  α − 1.


{i , j }

Необходимото количество пари, произтичащо едновременно от функциите им като средство за обръщение и като платежно средство
Общото количество на парите M, необходими за обръщението (в качеството им като покупателно средство), ще зависи от тяхното функциониране
едновременно като средство за обръщение и като платежно средство, определянето на чиито маси поотделно бе показано по-горе. “Ако разгледаме сега
общия сбор на намиращите се в обръщение в даден период пари, ще видим, че
този сбор – при дадена скорост на обръщение на средствата за обръщение и на
платежните средства – е равен на сбора на стоковите цени, които трябва да се
реализират, плюс сбора на платежите, на които е настъпил срокът, минус взаимно изравняващите се платежи, минус най-сетне броя на оборотите, в които
едни и същи пари функционират последователно ту като средство за обръщение, ту като платежно средство” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 150).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Като се имат предвид изложените досега съображения, математическият израз
на тази Марксова формулировка придобива следния вид:
( h +1) τ  n τ
1  
M = max ∑  ∫ ∑ ∫ Yij [ X ij (t ), r ]dt + L dr ,
{h} j =1
2  
 r = hτ  i =1 t = r −t
n

където:
n t −τ

L=∑

∫ {Yij [ X ij (t ), r ] − Y ji [ X ji (t ), r ]}dt ,

i =1 t = 0

h = 0, 1, 2, ..., T + max µ ij  α − 1.


{i , j }
По своята природа този математически модел е оптимизационен. Той съответствува на максималния обем плащания, извършващи се в един достатъчно малък период от време τ, вътре в който отделните парични знаци не могат
да се обръщат повече от един път. От друга страна, същият модел представлява количеството пари, необходими за обръщението като минимална величина,
свързана с функциите на парите като средство за обръщение и като платежно
средство. На практика могат да циркулират и пари, повече от M. Те ще са необходими за извършването на онези платежи, които не произтичат направо от
стоковото обръщение, като данъци, ренти и т.н. Ето защо “паричната маса, която в определени дни на годината е нужна за тези... платежи, предизвиква периодични, но съвсем повърхностни пертубации в икономиката на платежните
средства” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 153).

Необходимото количество пари, произтичащо от функцията им като
средство за натрупване
През различните периоди количеството на необходимите пари M не е постоянно, тъй като “постоянните колебания на стоковото обръщение, колебанията на цените и скоростта на обръщението са свързани с непрекъснати приливи
и отливи на масата на парите, намиращи с в обръщение” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 146). Тези флуктуации произтичат от функцията на парите като средство за натрупване.
Парите изпълняват функцията на средство за натрупване, “щом бъде прекъсната редицата от метаморфози и продажбата не бъде допълнена чрез последваща покупка” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 142). За периода от
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------0 до T количеството на натрупаните в i-тия икономически агент пари Ri (i = 1,
2, ..., n) може да се определи с помощта на интегралната разлика
T

Ri = ∫ [ X ib (t ) − X ia (t )]dt , i = 1, 2, ..., n,
0

където: Xia(t) е функцията по отношение на времето на количеството стоки (в
парично изражение), купувани от i-тия икономически агент, а Xib(t) е функцията по отношение на времето на количеството стоки (в парично изражение),
продавани от i-тия икономически агент.
С развитието на стоковото производство постоянно са се променяли характерът и мащабите на индивидуалния производствен процес, чиято зависимост от общественото стопанство се е задълбочавала. Потребностите на отделния икономически агент стокопроизводител “непрекъснато се възобновяват
и непрестанно го подтикват да купува чужди стоки, докато производството и
продажбата на неговата собствена стока струват време и зависят от случайности. За да купи, без да продаде, той трябва по-рано да е продал, без да е купил”
(Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 143). Функциите на продажбите и на
покупките се свеждат до пулсиращи криви (в определена степен с периодични
колебания), като при един период стойностите на функцията на продажбите
приемат значения, по-високи от тия на функцията на покупките, а през
следващия период става обратно.
Да съставим от функциите Xib(t) на продажбите и от функциите Xia(t) на
покупките системи от по две нелинейни уравнения (поотделно за всяко i ∈ N ,
където N е множеството с мощност n от икономическите агенти, участвуващи
в стоково-паричното обръщение, като i = 1, 2, ..., n). Решението на всяка една
от тези системи се свежда до множеството от двойки корени

(X iξ , Tiξ ), i ∈ N , ,
където ξ ∈ θ. С θ е означено множеството на целите положителни числа, т.е.
значенията ξ принадлежат на това множество. Величините X iξ са корени на
променливата Xia, а величините Tiξ са корени на променливата t. Всяка двойка
от посочените корени

(X iξ , Tiξ ), i ∈ N ,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------представлява координатите на точка, в която за всеки отделен i-ти икономически агент i ∈ N функциите Xia(t) и Xib(t) се пресичат, т.е. съответствуват на
такъв преходен момент от стопанската дейност на икономическия агент стокопроизводител, при който превесът на продажбите над покупките (в общо
парично изражение) се сменя с превес на покупките над продажбите (също в
общо парично изражение) или се извършва обратното.
Да подредим корените Tiξ на променливата t така, щото

Ti1 ≤ Ti 2 ≤ T31 ≤ ..., i = 1, 2, ..., n.
Да приемем, че в интервалите 0 ≤ t ≤ Tit , i ∈ N , обемът на продажбите превишава обема на покупките. През нечетните периоди от 0 до Ti1, от Ti2 до Ti3, от
Ti4 до Ti5 и т.н. парите функционират като средство за натрупване. През останалите четни периоди от Ti1 до Ti2, от Ti3 до Ti4, от Ti5 до Ti6 и т.н. натрупаните
пари се изразходват за закупуване на необходимите средства за производство.
Така намиращите се у отделния икономически агент стокопроизводител количество пари постоянно флуктурира. Но неговата минимална граница не е постоянна величина. Тя непрекъснато се променя и обикновено това става в посока на увеличаване. Веднъж това става прекъснато:
Tiξ

Ri (Tiξ ) =

∫ [X ib (t ) − X ia (t )]dt > 0,

i ∈ N , ξ ∈ θ′,

Ti , ξ −1

където θ' е подмножеството на нечетните числа, т.е. θ' принадлежи на θ. През
останалите периоди от Tiξ до Ti ,ξ +1 парите престават да функционират като
средство за натрупване.
От друга страна, парите функционират като средство за натрупване
непрекъснато. През целия период от време 0 ≤ t ≤ T натрупаният при отделния икономически агент стокопроизводител абсолютен остатък от пари нараства независимо от временните колебания, породени от условията на производството и размяната. За този период той ще се определи от сумарната интегрална разлика
Ti , ξ +1
 Tiξ

Ri (T ) = ∑  ∫ [ X ib (t ) − X ia (t )] + ∫ [ X ib (t ) − X ia (t )] dt , i ∈ N .
ξ∈θ′Ti , ξ −1

Tiξ


Ето защо през периода от време от 0 до T общият прилив на парите в обръщението може да бъде определен с математическия модел
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ti , ξ +1

∑ ∑ ∫ [X ib (t ) − X ia (t )]dt ,
i∈N ξ∈θ′ Tiξ

а пък общият отлив на парите през същия период поради натрупване – с модела
Tiξ

∑ ∑ ∫ [ X ib (t ) − X ia (t )]dt.
i∈N ξ∈θ′Ti , ξ −1

Затова “резервоарите на съкровищата служат едновременно като отводни
и приводни канали на циркулиращите пари, които поради това никога не препълват каналите на обръщението” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с.
146).

Въздействието на книжните пари
Иначе стои въпросът за обръщението на книжните пари. “Един специфичен закон за книжното обръщение … се състои просто в това, че издаването на
книжни пари трябва да се ограничи до количеството, в което действително би
трябвало да се обръща символично представеното от него злато” (Маркс, К.
Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 139). Ако то надхвърли това количество, настъпва
инфлация. Блок-схемата на инфлационния процес е показана във фиг. 1.

1/a(0)

1

1/a(r)

Pg(r)

P(r)

S(r)

G(r)

шум

α(r)

β(r)

γ(r)

T(r)

R(r)
Фиг. 1. Въздействие на книжните пари върху инфлационен процес (по Карл Маркс)

Това е система от кибернетичен тип. Неин вход е величината

123

1598

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТЕНЗОР (КД)
до ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------1
,
a (0)
реципрочна на мащаба на цените a(0), установен към момент, който приемаме за първоначален (например r = 0). В системата са включени няколко оператора. На първо място това е векторът Pg(r), съставен от цените на стоките
Pi (i ∈ N ), изразени в злато, т.е. всеки негов елемент

Pgi =

Vi
.
V0

Под негово въздействие се формират цените Pi(r) на тези стоки, където

Pi (r ) =

1
Pgi (r ).
a

Със S(r) е означен векторът на купуваните стоки. От своя страна числото G(r)
е паричният израз на целия стокооборот и представлява скаларното произведение между векторите P(r) и S(r). С оператора T(r) е изразена съвкупността от
всички правила и съображения, включени в изведения по-горе модел на количеството пари, необходими за обръщението. Ако върху системата не оказват
въздействие други обстоятелства, нейният изход R(r) е равен на количеството
книжни пари, съобразено с действието на закона за книжното обръщение.
Под формата на преплетен информационен контур към системата са
включени допълнителни оператори, чието действие поражда инфлационни явления. Това са α(r) и β(r). Пускането на допълнително количество пари, номинално над количеството представлявано от него злато, се дължи на ред причини, които тук не се разглеждат. Техен резултат е съответно намаляване на мащаба на цените a. Това изменение на мащаба е представено като действие на
оператора α(r). Кибернетично той може да се интерпретира като информационен шум. Формира се нов, намален мащаб на цените, като

1
1
= [1 + α(r )]
,
a(r )
a (0)
и където α(r ) ≥ 0. Когато α(r ) = 0, няма инфлационно явление. То настъпва
само, ако α(r ) > 0. В такъв случай първоначалният мащаб на цените a(0) се
трансформира в мащаб a(r) < a(0) и затова
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1
1
>
.
a ( r ) a ( 0)
В резултат на това цените на стоките нарастват от P(0) на P(r), т.е. от
1
1
Pg (0) на
Pg (r ), което е в съответствие с нарасналото количество пари
a (0)
a(r )
– от R(0) на R(r). Затова при r = 0, т.е. когато не е имало инфлация,

R(0) = T (0) S (0) Pg (0)

1
.
a (0)

Но при r > 0, когато настъпва инфлация,

R(r ) = T (r ) S (r ) Pg (r )[1 + α(r )]

1
.
a ( 0)

В повечето случаи при развитото пазарно стопанство (при стихийното
стопанство по К. Маркс) инфлацията е съпроводена с допълнително инерционно явление, което кибернетично може да се оцени като положителна обратна връзка със затихващо действие между нарастването на количеството на
книжните пари (следователно – намаляването на мащаба на цените) и нарастването на самите стокови цени. Този момент е представен от втория допълнителен оператор 0 ≤ γ (r ) ≤ 1 в качеството му на линеен регулатор. Когато няма
инфлационно явление γ (r ) = 0. Затова има място операторното уравнение

γ (r ) = β(r )[α(r )],
където β(r) изразява връзката между γ(r) и α(r). Инфлационните условия се използват от отделните участници в стоковото производство в своя полза. При
определено нарастване на количеството на парите те повишават цените в поголяма степен, от което реализират относително трайни изгоди. Нарастването
на цените в такъв случай принуждава държавата да пусне в обръщение ново
количество книжни пари, т.е. да ги обезцени или, което е същото, да намали
още веднъж мащаба на цените. Този момент е е изразен в обратната връзка
γ(r)P(r).
Като се вземе под внимание действието и на двата инфлационни (шумови)
оператора, в крайна сметка се формира векторът на цените

P(r ) =

Pg (r )
E − Pg (r ) γ (r )
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1
.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Това е границата, в която при γ (r ) = β(r )[α(r )], може да се очаква, че няма да
бъде надхвърлена от цените. От своя страна количеството на книжните пари
ще достигне размерите
R(r ) = T (r ) S (r ) P(r ).
Операторът Pg(r) също е динамичен по своята природа. Неговите елементи могат да нараснат, ако се намали стойността на златото или пък се увеличат
стойностите на стоките (например при влошаване на производствените условия). В такъв случай цените P(r) и количеството на книжните пари R(r) също
ще нараснат – явления, които са налице и когато няма инфлация. Следователно, от факта на нарастването на пазарните цени и на намиращите се в обръщение пари още не може да се направи изводът, че има инфлационен процес. Той
е налице само тогава, когато нарастването на паричната маса “бута” цените
нагоре, т.е. когато α(r) > 0.
При ниски значения на α(r) > 0 инфлационният процес може да се прояви
и задържи само в зачатъчна форма. Затова пък “ако днес всички канали на обръщението бъдат напълнени с книжни пари до предела на тяхната способност
да поглъщат пари, то утре те могат да прелеят поради колебанията на стоковото обръщение” (Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 139). Тази Марксова
мисъл дава основание да се смята, че инфлационен процес може да се прояви
напълно, когато
Ti ,ξ+1

R(r ) − R (0) ≤

∑ ∑ ∫ [X ib (t ) − X ia (t )]dt ,

i∈N ξ∈θ′ Tiξ

където r = t = 0 е началният момент на инфлационния процес. Независимо от
това, книжната маса, колкото и да е дискредитирана, “все пак представлява в
рамките на стоковия свят само онова определено от иманентните на стоковия
свят закони златно количество, което изобщо може да бъде представлявано”
(Маркс, К. Капиталът. Т. I. Цит. изд., с. 139). Този факт в изложената по-горе
система на инфлационния процес се потвърждава от независимостта на вектора Pg(r) на цените на стоките, представени в злато, от входно-изходните характеристики на тази система и наред с това се явява един от операторите на тяхното взаимно преобразуване.
Вж.: теория на Маркс, К., за възпроизводството на обществения продукт, динамични модели на Марксовата теория за разширеното възпроизводство на обществения продукт, кибернетична интерпретация на Марксо-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вата теория за възпроизводството на обществения продукт, Марксова теория за стоката, Марксова теория за потребителната стойност и
стойността, Марксова теория за стоката като елементарна форма, Марксова теория за трудовия процес, Марксова теория за конкретния и абстрактния труд, Марксова теория за трудовия процес в неговата цялост, Марксова теория за развитието на стойностната форма, Марксова теория за функциите на парите, Марксова теория за кръгооборота на паричния капитал,
Марксова теория за работната заплата.
ТЕОРИЯ НА МАСОВОТО ОБСЛУЖВАНЕ (large-scale /mass/ servising
theory) в икономиката – приложна математическа дисциплина, изучаваща закономерностите на процесите, свързани с обслужването на исканията за извършването на различни услуги, и разработваща методи за тяхната количествена характеристика. Разглежда се още като клон на изследването на операциите, тъй като намира приложение при случайни процеси на масово извършване на услуги. Създаването на теорията на масовото обслужване е свързано с
имената на А. Хинчин, А. Ерланг и К. Палма. Редица области в икономиката,
които имат случаен и масов характер, могат да бъда решавани с помощта на
методите на масовото обслужване, например обслужването на купувачите, работата в телефонната централа, медицинското обслужване на населението,
транспортното обслужване с асансьора и други от този род. За системата на
масовото обслужване (large-scale /mass/ servising system) е характерно наличието: първо, на входящ поток от искания (заявки на клиентите, повиквания)
за задоволяване на определена потребност; второ, обслужващо устройство,
състоящо се от канали за обслужване; трето, определена система от правила
за обслужване на отделните искания.
Теорията на масовото обслужване се прилага в случаите, когато или моментите на постъпването на заявките, или времето за тяхното обслужване са
случайни величини. Тъй като е възможно пропускателната възможност на системата за обслужване да е ограничена и заявките да образуват “опашка”, затова другото наименование на теорията на обслужването е теория на опашките. В случай че постъпващото искане получава отказ, когато всички обслужващи канали са заети, системата за масово обслужване се нарича система със
загуба или система с отказ (например при телефонните повиквания). Ако заявките се запазват (не се отменят, а само се отлага тяхното изпълнение), се получава система с чакане (например обслужването в търговията, в медицината). Съществуват още системи без чакане, системи с ограничено време на
127

1602

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТЕНЗОР (КД)
до ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чакане, отворени системи (когато броят на клиентите, които могат да се появят, не е ограничен), затворени системи (с ограничен брой на клиентите, които могат да се появят), едноетапни системи и многоетапни системи, системи с приоритет (в т.ч. системи с абсолютен приоритет и системи с
относителен приоритет) и системи без приоритет при обслужването. Основен показател в тези системи е времето на чакане на заявките до тяхното изпълнение. Затова трябва правилно да се определи съотношението между капацитета на обслужващата система и броя на случайните заявки, както и закона
за разпределението на техните вероятности. Възможно е системата да има смесен характер – да съществува условието, при което опашката да не превишава
определено число.
За формализацията на дадена система за масово обслужване е необходимо
да бъдат описани следните основни характеристики: входящия поток (подреден или неподреден); организацията на опашката (системата от правила);
структурата на обслужващата система (числото на каналите и времето за обслужване на заявките); изходящия поток. Типични задачи, които се решават с
помощта на теорията на масовото обслужване са: определяне на оптималния
брой машини, обслужвани от един работник; проектиране на поточни линии за
обработване или сглобяване на детайли; определяне на мощността на обслужващия канал, за който средното време на задържане на заявката не трябва да
превишава определена величина. Прилагането на теорията на масовото обслужване при изучаване на системите за обслужване с едновременно привличане на комплекс от икономически показатели позволява да се избере найрационалния икономически обоснован вариант на функциониране на система1
та.
1

Тази статия е по текст от: Миркович, К., Лулански, П., Ракарова, С. Речниксправочник по моделиране на икономическите процеси. Издание на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, С., 1984, с. 507-508. Относно теорията на масовото
обслужване вж.: Хинчин, А. Я. Работы по математической теории массового обслуживания. Физматгиз, М., 1963; Гнеденко, Б. В., Коваленко, И. Н. Введение в теорию
массового обслуживания. Издательство “Наука”, М., 1966; Обретенов, А., Димитров, Б. Справочник по масово обслужване. Държавно издателство “Наука и изкуство”, С., 1979.

ТЕОРИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ (international trade theory)
(в межд.) – икономическа теория, която изследва закономерностите на международна търговия (в межд.) [на външнотърговския обмен (в межд.)] между
страните и тяхната външнотърговска политика. Различават се класически тео128
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рии за международната търговия (в межд.) и съвременна теория за международната търговия (в межд.).
ТЕОРИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ (international trade theory)
(ки) – във:
класически теории на международната търговия (в межд.);
съвременна теория на международната търговия (в межд.);
теория на международната търговия (в межд.).
ТЕОРИЯ НА МИНСКИ, Х., ЗА БИЗНЕС ЦИКЪЛА (Minsky theory of business cycle) (в макр.) – комбинирана версия на парично-кредитната теория и инвестиционната теория за бизнес цикъла (в макр.), разработена от американския
икономист Хайман Мински от неокейнсианската школа. В модела на бизнес
цикъла на Х. Мински са включени три категории финансисти: (а) консервативни хеджиращи експерти [вж. хеджиране (в икон.)], чиито операции осигуряват приходи, които могат да покрият загубите, (б) спекуланти, които обслужват дълговете си чрез покачване на цените на акциите (това подтиква развитието на финансовите пазари), и фараони, които не покриват загубите си
(нито в кратък, нито в дълъг срок), но достатъчно дълго прикриват неплатежоспособнастта си, което им позволява да натрупат значителни печалби. Бизнес цикълът започва с рецесия (в макр.), която протича при занижени инвеститорски очаквания. С възстановяването на икономиката приходите се увеличават, което поражда определен оптимизъм. Участниците в пазарите обаче са все
още предпазливи, докато е силен споменът от последния спад. Инвеститорските очаквания за бъдещото започват да нарастват с нарастването на печалбите,
зад което стои и внедряването на нови технологии. С това намалява предпазливостта и банките започват засилено да отпускат кредити. Заради опасението
да не пропуснат изгодни възможности, на общия оптимизъм се поддават и попредпазливите. Започва бумът, наричан от Х. Мински “еуфорична икономика”.
Тогава спекулантите натрупват огромни печалби, което активизара и фараоните. Спекулира се с моментните движения на пазарите, без да се вземат под
внимание реалните пазарни стойности. Епизодично рухва по някоя пирамида,
но при растеж това се възприема като изолирано яление. На по-късен етап,
обаче, когато икономическата дейност се свежда предимно до финансови спекулации, пукването на поредния спекулативен балон предизвиква рязка промяна в инвеститорските настроения. Вече затруднено се отпускат разсрочени
кредити, което води не само до нови фалити на пирамиди, но и на спекулатив129
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ни фирми, които са разчитали на устойчив растеж [вж. момент на Мински, Х.
(в макр.)]. В икономиката започва нова рецесия, с което се затваря бизнес ци1
кълът.
1

Изт.: Куигин, Дж. Зомби икономикс. Издателство “Изток–Запад”, С. 2013, с. 39-41.

ТЕОРИЯ НА МИТНИЧЕСКИЯ СЪЮЗ (customs union theory) (в межд.) –
икономическа теория, която изледва и изучава характеристиките на изгодите и
загубите, които митническият съюз (в межд.) като форма на икономическа
интеграция (в межд.) предизвиква за страните, включени в него.
ТЕОРИЯ НА МНОЖЕСТВАТА (theory of sets) – област от математиката, която изучава общите свойства на множествата, като се абстрахира от свойствата
на елементите, които ги изграждат. Множеството е математическо понятие,
което се въвежда аксиоматично и не може да бъде определено чрез други поелементарни понятия, т.е. не подлежи на логическо определение. Разглежда се
като съвкупност от елементи, свързани в някакво единство или цялост. Едно
множество A се смята за зададено, ако е посочено характеристичното свойство
на неговите елементи. Характеристичното свойство на множеството е
свойство, което притежават всички елементи на даденото множество A и само
те. Най-важната зависимост в множеството е принадлежността на определен
елемент към него. Например това, че елементът a принадлежи на множеството
A, което се записва като a ∈ A . В случай че a не принадлежи на множеството
A, това се записва като a ∉ A . Когато всеки елемент на множеството A принадлежи едновременно и на множеството B, тогава A е подмножество на B и
това се записва като A ⊂ B (а в по-общия случай – като A ⊆ B ). Множеството
от всички подмножества на множеството B се означава с 2B. В множеството 2B
(т.е. в подмножествата на B) се включва и самото множество B, а останалите
подмножества се наричат собствени подмножества (истински подмножества)
на B. Когато нито елемент не притежава характеристичното свойство на множеството A, тогава то е празно и това се записва като A = Ø. Празното множество е част (подмножество) на всяко множество. Множество, което се състои само от един елемент, например от елемента x, се означава като {x}, а
множество, което се състои от няколко елемента, например от трите елемента
x, y и z – като {x, y, z}. С {x | R(x)} се означава множеството от всички тези елементи x, за които е истинно съждението R(x). В теорията на множествата се
изучават съответствията между множествата, мощността им, операциите с тях,
преобразуването им, свойствата на различните класове множества. Основите
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на теорията на множествата са положени от чешкия философ и математик Б.
Болцано (1781–1848) и от немските математици Р. Дедекинд (1831–1916) и Г.
Кантор (1845–1918). Г. Кантор въвежда понятието за взаимноеднозначно и обратимо съответствие между две множества (наричано още биективно изображение или биекция) (вж. биективно икономическо изображевие). При него по
силата на определено правило или закон на всеки елемент от множеството A
съответствува точно определен елемент от множеството B, като при това на
всеки елемент от множеството B съответствува точно определен елемент от
множеството A, който е същият, участвуващ в първото съответствие. Той въвежда и понятието за мощност на множеството, която е броят на елементите
на това множество. Очевидно е, че при биективното изображение множествата
A и B са равномощни. Биективното изображение стои в основата на изоморфното подобие между икономическия обект и модела на икономическата система. Вж.: множество, включване на множество, обединяване на множества, пресичане на множества, тъждественост между множества, еквивалентност между множества. Относно литература за теорията на множествата вж. множество.

ТЕОРИЯ НА МОНОПОЛИСТИЧНАТА КОНКУРЕНЦИЯ (theory of monopolistic competition) (в микр.) – разкрива особеностите и закономерностите
на монополистичната конкуренция (в микр.), изучава поведението на нейните
икономически агенти (фирми) и извършва сравнителен анализ с другите форми на несъвършената икономическа конкуренция (в микр.). Главен неин представител е Едуард Чембърлин.
ТЕОРИЯ НА НЕРАВНОВЕСИЕТО (theory of disequilibrium) (ки) – във:
икономическа теория на неравновесието (вж. Аксел Лейонхувуд);
ТЕОРИЯ НА ОПТИМАЛНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ СИСТЕМИ (theory of
optimal economic systems) – вж. оптимална икономическа система.
ТЕОРИЯ НА ОПТИМАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
(theory of optimal economic management /control/) – теория за закономерностите,
условията на осъществяване и насоките на прилагане на оптималното икономическо управление. Основните й принципи и методи се изграждат върху постиженията и развитието на по-общата теория на оптималното управление.
Теорията за оптималното икономическо управление решава следните задачи:
извеждане и оценка на критериите на оптималното икономическо управление
131
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------в икономическите системи (т.е. в системите на икономическо управление);
определяне на екстремалните значения на тези критерии; определяне на формите на оптималните икономически процеси (optimal economic process);
синтезиране на системи на оптимално /екстремално/ икономическо управление; оценяване на влиянието на факторите, които отклоняват икономическите
процеси от техните оптимални форми. Движението на икономически системи
със съсредоточени параметри* (economic systems with lumped parameters) в
процеса на управлението (в управленския процес) се изобразява като движение
на изобразяваща икономическа точка във фазовото пространство на икономическата система. Движението на фазовата точка на икономическата
система описва фазовата траектория на икономическата система (или
просто – траекторията на икономическата система). Теорията на оптималното управление извежда (определя) оптималните траектории на икономическото управление и обосновава начините за тяхното достигане, което се решава с методите на класическото вариационно смятане (classical calculus of
variations) и некласическото вариационно смятане (non-classical calculus of
variations). В това отношение особено ефективни са динамичното икономическо програмиране (в основата на което стои принципът на икономическата оптималност по Р. Белман) и принципът на максимума на Л. С. Понтрягин,
приложен към икономиката. Движението на икономически системи с разпределени параметри* (economic system with distributed parameters) (с разпределени в пространството параметри) [или още – на икономически системи с
разсредоточени параметри* (economic systems with non-lumped parameters)]
се описва чрез движение на изобразяваща точка не във фазовото, а във функционалното икономическо пространство, което има безкрайно много измерения. Законите на оптималното икономическо управление в такива система съдържат зависимостите на управляващите икономически въздействия от разпределението на състоянието на икономическата система в пространството и
във времето. В много от системите на оптимално /екстремално/ икономическо управление критериите на оптималност имат статистически характер. Тогава теорията на оптималното икономически управление разработва принципите
и методите за извеждане на такива критерии върху основата на теорията на
статистическите решения (theory of the statistcal decisions). Теорията на оптималното икономическо управления разработва също и принципите и методите за създаване на оптимални икономически стратегии (optimal economic
strategies) при синтезирането на системи на оптимално икономическо управление. Вж. критерий на оптимално икономическо управление.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕОРИЯ НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ (theory of optimal management /control/) – математически раздел на общата теория на управлението (кибернетиката), който изследва свойствата на траекториите на динамичните
системи (в т.ч. и на динамичните икономически системи), които са оптимални
по отношение на някакъв критерий за качество (бързодействие, резултати, разходи и т.н.). В по-специален смисъл тя е математическа теория, в която се изучават методите за решаването на некласическите вариационни задачи на оптималното управление, обикновено с диференциални връзки (в т.ч. и на оптималното икономическо управление), допускащи разглеждането на негладки
функционали и произволни ограничения на параметрите на управлението (в
т.ч. и на параметрите на икономическото управление) или други зависими
променливи (например ограничения, зададени като нестроги неравенства). В
отделни изследвания на теорията на оптималното управление се придава поширок смисъл, като теория, която изучава някакъв процес на статична или динамична оптимизация (в т.ч. и на статична или динамична икономическа оптимизация), като съответствуващите моделни конструкции допускат интерпретация в термините на някаква приложна процедура за вземане на най-добро
решение. Тогава теорията на оптималното управление съдържа и елементи на
изследването на операциите, математическото програмиране и теорията на
игрите. Теорията на оптималното управление е методологична основа на почастната по отношение на нея теория на оптималното икономическо управление.
Теорията на оптималното управление възниква през 50-те години на ХХия век върху основата на изследването на задачите на регулирането (в т.ч. и на
икономическото регулиране), които имат отношение към движещи се обекти
(в т.ч. и към променящи се и развиващи се във времето икономически системи). Смята се, че задачи на оптималното управление възникват винаги, когато
върху протичането на някакъв процес (в т.ч. и някакъв икономически процес)
човекът (обществото) оказва някакво въздействие. Според К. Миркович обаче
теорията на оптималното управление може и трябва да бъде развита върху поширока плоскост, която да обхване и обективно-осъществяващите се процеси
(в т.ч. и обективно-осъществяващите се икономически процеси, изразител на
което е действието на икономически закони в каквато и да е икономическа среда). В по-конкретен контекст теорията на оптималното управление се занимава
с формулирането и методите на решаването на свързаните с нея задачи на оптималното управление.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Задачата на оптималното управление (в т.ч. и задачата на оптималното
икономическо управление, наричана още икономическа задача на оптималното
управление) има следната математическа постановка. Зададен е определен
обект (напр. икономическа система), координатите на който се описват с nмерния вектор x = (x1, x2, …, xn). Тези координати се променят във времето съобразно с системата от диференциални уравнения x&i = f i ( x, u ), i = 1, 2, …, n,
където fi(x, u) са функции на вектора на фазовите координати (в т.ч. и на фазовите икономически координати) x и r-мерния вектор u= (u1, u2, …, ur) на управлението (в т.ч. и на икономическото управление). Ако е зададено началното
състояние на системата x0 и функцията на нейното управление u(t), тогава при
някои предположения системата от уравнения x&i = f i ( x, u ), наричани диференциални уравнения на движението на системата (в т.ч. и на движението на икономическата система, т.е. на икономическото движение), еднозначно определят нейната траектория x(t), наречена фазова траектория (в т.ч. и фазова икономическа траектория). На управлението u обикновено е наложено някакво
ограничение, което в общия случай означава, че във всеки даден момент от
времето t векторът u(t) трябва да принадлежи на определено множество U, което е подмножество на r-мерното пространство. Нека освен това да са задени
началната точка x0 и крайната точка x1, разположени във фазовото пространство. Разглеждаме всички такива възможни управления u(t) и моменти от времето t0 и t1 (последното често означавано като T) u (t ) ∈U за всички t, t 0 ≤ t ≤ t1 ,
щото траекторията x(t) на системата x&i = f i ( x, u ), i = 1, 2, …, n, съответствуваща на началното положение x(t0) = x0 и на управлението u(t), попада в момента
от времето t1 в точката x1, т.е. x(t1) = x1. Сред тези управления трябва да се намери едно, за което значението на функционала
t1

J=

∫ f 0 ( x(t ), u (t ))dt

t0

да е оптимално (минимално или максимално). Управлението и траекторията,
които са решение на тази задача, са съответно оптималното управление (в т.ч.
и оптималното икономическо управление) и оптималната траектория (в т.ч. и
оптималната икономическа траектория). Тъй като точките x0 и x1 са фиксирани, разглежданата задача е задача с фиксирани (краища).
За да има поставената задача математически смисъл, се предполага, че
функциите fi(x, u), i = 1, 2, …, n, са непрекъснати по съвкупност към x и u и са
непрекъснато-диференцируеми по x. Също така се уточнява и класът на допус-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тимите управления. Обикновено това са такива измерими и ограничени функции u(t), щото u (t ) ∈U за всички t, t 0 ≤ t ≤ t1. Често се имат предвид непрекъснати по части или постоянни по части функции u(t). Формулираната по-горе
задача е за избор (синтезиране) на задача на програмно управление (в т.ч. и на
програмно икономическо управление), защото управлението се определя като
функция на времето. По-малко е изучена задачата за синтезиране на задача,
при която се избира управление u(x), което е функция на фазовите координати.
В някои случаи спецификата на управлявания обект изисква да се избира такова управление, при което съответствуващата му фазова траектория да удовлетворява някакво ограничение, например x(t ) ∈ G x за всички t, t 0 ≤ t ≤ t1 , където
Gx е област от n-мерното пространство, или пък по траекторията да се изпълнява условието g(x(t)) ≤ 0, където g(x) е зададена функция. Условията от типа
x(t ) ∈ G x или g(x(t)) ≤ 0 са фазови ограничения (в т.ч. и фазови икономически
ограничения), а съответствуващата им задача е задача на оптималното управление с фазови ограничения. Траекториите на системата x&i = f i ( x, u ), i = 1, 2,
…, n, които удовлетворяват фазовите ограничения, е допустима траектория (в
т.ч. и допустима фазова икономическа траектория).
Теорията на оптималното управление (в т.ч. и теорията на оптималното
икономическо управление) изучава задачите на оптималното управление в три
области на изследванията.
Първо, това е построяването на необходимите и достатъчни условия за
оптималност, които да характеризират оптималната траектория.
Второ, това е формулирането достатъчните условия, които да гарантират
съществуването на решението на задачата на оптималното управление. Например за задачата за оптималното бързодействие [при нея f0(x, u) = 1] могат да
се посочат следните достатъчни условия, които гарантират съществуването на
нейното решение: (а) съществува такова допустимо управление, щото съответствуващата му траектория преминава през точките x0 и x1; (б) множеството f(x,
U), което обхваща (преминава през) всички елементи на вектора

f ( x, u ) = ( f1 ( x, u ), f1 ( x, u ), ..., f1 ( x, u )),
когато векторът u преминава през всички елементи на множеството U, е изпъкнало.
Трето, това е разработването на изчислителни методи за определянето на
оптималното управление.
Подходите за решаването на некласическите задачи на оптималното управление са динамичното програмиране (вж. динамично икономическо програ-

135

1610

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТЕНЗОР (КД)
до ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------миране), принципът на максимума на Л. С. Понтрягин и диференциалните игри (вж. диференциални икономически игри). Сравнително нови области в изследванията на теорията на оптималното управление са задачите на оптималното управление в системи с дискретно време и с разпределени параметри. Системите с дискретно време (в т.ч. и икономическите системи с дискретно време)
се характеризират с това, че тяхното състояние се описва само във фиксирани
моменти от времето k = 1, 2, …, а динамиката на системата се задава с уравненията
xik +1 = f i ( x k , u ), i = 1, 2, ..., n,
където с индексът k е означен моментът от времето. В случаите на системи с
разпределени параметри (в т.ч. и на икономически системи с разпределени параметри) тяхната динамика (респ. тяхното поведение) се описва с диференциални уравнения с частни производни.

ТЕОРИЯ НА ОСИПОВ, Ю. М., ЗА ЕСХАТОЛОГИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ И НА НАУЧНАТА ИКОНОМИЯ (Osipov′s
theory of economic civilization and scientific economy eschatology) – в своята теория за икономическата цивилизация, научната икономия и тяхната есхатология руският учен Ю. М. Осипов обяснява по специфичен начин същността и
развитието на съвременната икономика и на съвременната икономическа наука. Тук са представени схващанията на Ю. М. Осипов за есхатологията на икономическата цивилизация и научната икономия, които имат отношение към
1
проблема за динамичната устойчивост на икономическите системи.
1

Постановките на Ю. С. Осипов са изложени в: Экономическая теория на пороге XXI
века. Под редакцией Ю. М. Осипова и В. Т. Пуляева. Санкт-Петербург, Петрополис,
1996; Экономическая теория на пороге XXI века, т. 2. Под редакцией Ю. М. Осипова
и других. Издательство “Юрист”, М., 1998; Экономическая теория на пороге XXI века, т. 3 (Экономическая цивилизация и научная экономия). Под редакцией Ю. М.
Осипова и Е. С. Затовой. Издательство “Юрист”, М., 2000; Экономическая теория на
пороге XXI века, т. 5 (Неоэкономика). Под редакцией Ю. М. Осипова, В. Г. Белолипецкого и Е. С. Затовой. Издательство “Юрист”, М., 2001.

В изследванията си Ю. М. Осипов стига до заключението, че предстои да
се извърши обективен процес на есхатология на икономическата цивилизация
и есхатология на научната икономия (икономическата наука). Понятието есхатология (eschatology) означава завършване (отмиране) на определено явление, без обаче то непременно и напълно да изчезне (т.е. възможно е или да
има, или да няма пълна смърт на явлението). Но при всяко положение обаче в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------това явление настъпва дълбоко същностно преобразование, придружено от качествено отслабване на явлението в досегашната му същност. Това позволява
да се говори са слизане на явлението от главната историческа сцена.
Под есхатология на икономическата цивилизация Ю. М. Осипов разбира
“не пълното изчезване на икономиката и на икономическото начало, а достатъчно забележимото отстъпление на икономическата цивилизация пред други
– вече неикономически – начини на организация на стопанския живот, но отстъпление, което е повече преобразувателно, отколкото да е от някакъв друг
характер”. Централно място в основата на този процес стои екологичното несъответствие (ecological disparity) между икономическата цивилизация и заобикалящата я среда. Настъпва дълбок конфликт между икономиката и екологията (екологичното битие). Същността на това несъответствие (и дори конфликт) се състои не само в това, че икономиката породи екологичния проблем
(т.е. заплахата от пълна екологична катастрофа), а и в това, че икономическата
цивилизация не е в състояние да разреши този проблем, т.е. функционалният
конфликт се оказва и смислов конфликт, следователно икономиката по принцип е несъвместима с екологията. Икономиката не дава възможност на човечеството да реши екологичния проблем, тъй като производството на стойност
заради самата стойност [самонарастването на стойността (self-increasing
of the value)] не може (поради вътрешната си определеност) да се съобразява с
потребностите на природата; обратно, такова производство по своята същност,
цели и резултати е фундаментално антиприродно.
По повод на това Ю. М. Осипов пише следното: “Икономическата цивилизация поглъща, преработвайки всяка външна среда, и като че ли най-вече
природната, създавайки навсякъде неприродна, изкуствена среда, при това
сравнима по своите мащаби и даже по сложност с природната среда. Икономиката измества природата, заменяйки я с неприрода. Заедно с това се измества и природният живот. Икономиката, като удовлетворява така наречените нарастващи потребности на хората, а в действителност като задоволява растящите свои, т.е на икономическата цивилизация, потребности, заменя природния
живот с неприроден живот, а съответно на това и самият живот се заменя с
неживот, подготвяйки го към пълна смърт. И не трябва да се надяваме на това,
че икономическата цивилизация е способна да реши глобалния екологичен
проблем само като насочва към екологията необходимите инвестиции. Как
може да се случи това, ако инвестициите трябва да бъдат изгодни за икономиката, след като тяхната реализация е свързана с нови неприродни достижения,
след като самата логика на икономическото стопанисване е далеч от логиката
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на екологичното стопанисване? Всичко тук стои наобратно – екологичното
стопанисване не може да бъде икономическо, то трябва да бъде неикономическо. Екологията отрича икономиката, възбуждайки с това наймощен есхатологичен мотив в историческото съществуване на икономическата
1
цивилизация.”
1

Осипов, Ю. М. Экономическая цивилизация и научная экономия. В: Экономическая
теория на пороге XXI века, т. 3 (Экономическая цивилизация и научная экономия).
Под редакцией Ю. М. Осипова и Е. С. Затовой. Издательство “Юрист”, М., 2000, с.
30-31.

По-нататъшните разсъждения на Ю. М. Осипов относно икономическата
есхатология (economic eschatology) (т.е. относно есхатологията на икономическата цивилизация и есхатологията на научната икономия) се свеждат до
следното:
Първо. Глобалността на екологичните проблеми се състои не само в планетарния мащаб на икономическата цивилизация и в нейната антиприродна
цялостност, но и в пораженията, които тя нанася върху цялото жизнено пространство във всичките му качествени измерения. Икономиката противостои не
само на природата като такава, тя противостои и на човека, на социума, на етноса, на културата, на психиката, на духа и на всичко това, което обикновено
не отнасяме към природата. Икономическата цивилизация е не само икономика, икономически начин на стопанство и икономическа сметка. Тя е и целият
свят, в който се намира и много неикономическо, което обаче, от своя страна,
така или иначе е създадено от икономическата цивилизация, подчинено е на
нея и я обслужва. Потребявайки неикономическата среда, икономическата цивилизация създава своя, проикономическа среда, в която тя съществува и само
в която може да съществува. Икономическата цивилизация – това е още и икономизираният свят, който е съгласуван с нея и който я поддържа.
Второ. Животът не се свежда изцяло само до икономиката и затова икономизацията на средата не е и не може да бъде пълна. Затова пълната икономизация означава пълна катастрофа. Последната все още не е настъпила и затова в живота е останало още доста неикономическо, което да е икономизирано, но не напълно, което още е способно да се противопостави на икономическото, което е способно да му противоречи и да му се съпротивлява. Това съпротивление е свидетелство, че все още има живот, но е и сигнал за надигащата
се катастрофа. При благоприятно стечение на обстоятелствата то е залог за
спасението на човечеството, възможно даже и след катастрофата.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Трето. Икономизацията е извършила своето дело, превръщайки целия
обитаем свят в икономически свят. “Тя обаче породи и заплахата от превръщането на този свят в неприроден и в нечовешки свят, т.е. състоящ се от неприрода и населен от нечовеци, както и заплахата от превръщането на днешния
свят в нищо. Икономизацията на света се превърна в проблем за есхатологията
на света. А в есхатологията на света стои и проблемът за есхатологията на
икономиката, но вече в противоречиво състояние: от една страна, като отрицателна есхатология на икономиката, свързана с гибелта на света, а, от друга, като положителна есхатология [на икономиката – К.М.], обусловена от спасението на света чрез неговото освобождаване от икономическото насилие. Но във
1
всеки случай на дневен ред е есхатологията на икономиката.”
1

Осипов, Ю. М. Экономическая цивилизация и научная экономия. Цит. изд., с. 32.

Четвърто. Външният конфликт между икономическата цивилизация със
заобикалящата я среда е достатъчно очевиден. Не така очевиден е обаче вътрешният конфликт в самата икономическа цивилизация, който се свежда до
конфликта между собствената (вътрешно присъщата) икономическа организация на стопанския живот и онази организация на стопанския живот, която се
оказва породена от икономиката и необходима на нея, но която в един прекрасен момент е станала противостояща на икономическата организация, и то вече не на живот, а на смърт. Тази нова организация на стопанския живот, създадена от собствената му икономическа организация, е технологоинформационно-менаджерската организация (ТИМ-организацията). Може да
се окаже, че икономическата организация (организацията майка) на стопанския живот вече не е толкова нужна на стопанския живот и че тя може напълно
да бъде заменена от ТИМ-организацията (организацията дъщеря), която е била
създадена и развита до крайност от самата икономическа организация и която
е била нейната гордост.
Икономическата организация е стойностна (пазарна) организация, която
не просто включва в себе си стойността, не само се базира върху нея, но и се
реализира по стойностен начин (чрез пазара). Икономическата организация е
реализация на стойността. Стойността е социална, обективна и трансцендентална, така че икономическата организация е организация, която в основата си
се осъществява сама по себе си, чрез обществото като цяло и като че ли по
тайнствен начин. Икономическата организация се реализира чрез обществото
и в обществото по невидим начин; тя е наистина самоорганизация, действуваща по обществен начин в обществената среда и произтичаща от обществото.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Колкото и да приказваме за субективните предпочитания на икономическите
агенти, то, (1) икономическата организация идва сама по себе си (т.е. самостоятелно) и се възприема от всеки икономически агент като нещо, идващо отстрани (като външна сила) в икономическото пространство и (2) всички субективни действия на икономическия агент са действия с външен по отношение
на него свят, който е организиран и организиращ се без него, макар и приемащ
неговото (на агента) участие. Така че икономическият агент има работа с действително социална, обективна и трансцендентална икономическа организация (transcendental economic organization). Тя е икономическа самоорганизация (economic self-organization). Опитите тя да бъде заменена с друга (съзнателно изградена, централизирана) организация, както е било при социализма,
претърпяха провал. Затова икономическата организация продължава да се остава все още абсолютно необходима.
Икономическата организация обаче породи ТИМ-организацията, нуждаейки се от нея и взаимодействувайки си с нея. Икономическата (стойностната,
пазарната) организация вече е немислима без ТИМ-организацията. Но възниква въпросът доколко ТИМ-организацията се нуждае от икономическата организация. Наистина все още ТИМ-организацията е подчинена (даже е съставка)
на икономическата организация. Но може да се предположи обаче, че ТИМорганизацията [непазарната организация (non-market organization)] може да
се развие дотолкова силно и до такава степен, щото тя да се окаже способна да
замени икономическата организация [пазарната организация (market
organization)] на стопанския живот, т.е. да изчислява, разпределя и насочва
стойността, но без стойността, не по стойностен начин. Ето защо може да се
предположи възможността икономическата организация да бъде изместена от
породената от нея ТИМ-организация. Това е положение, при което ТИМорганизацията вече съвсем не се нуждае от икономическата организация. Ако
икономиката не може без ТИМ-организацията, то от това не следва, че ТИМорганизацията изобщо не може без икономическата организация. Докато свързването на икономическата организация с ТИМ-организацията генетично и
функционално е напълно оправдано, то свързването на ТИМ-организацията с
икономическата организация не е вече толкова несъмнено. ТИМорганизацията, като достига определена степен на развитие, т.е. като заменя
все повече със себе си икономическите субекти и икономическото общество
или, което е същото, като заменя със себе си пазара, става способна да започне
да взема решения изцяло вместо икономиката, т.е. вместо обществото, вместо
обективността и вместо трансцендентността, като превръща субектите и об-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ществото в елементи на глобалната ТИМ-организация. Свидетелство за превръщането на такава възможност в действителност е бурно развиващата се техно-информационна цивилизация, която може изцяло да прекрои света.
Пето. Замяна на пазара с ТИМ-организация все още няма, но вече няма и
този пазар, който да е свободен от ТИМ-организацията. ТИМ-организацията
вече започва да измества икономическата организация. Но макар че икономиката вече ползва ТИМ-организацията, в главното тя все още не се свежда до
нея. Наближава обаче моментът, когато икономиката, завършвайки своето историческо съществуване, т.е. като загубва такива начала като социалност,
обективност и трансценденталност, вече престава да бъде самоорганизация.
ТИМ-организацията, която идва на нейно място, не притежава качествата на
социалност, обективност и трансценденталност. Тя е просто организация, макар и да има свой вътрешно техно-самоорганизационен момент, каквито са
информационните технологии. Ще настъпи момент, когато нито един икономически агент няма да може да действува извън ТИМ-организацията. Така той
“доброволно” влиза в нейния състав, като се подчинява вече не на стойностна,
а на техническа организация на стопанството. Макар и да останат парите, цените, капиталът и другите пазарни елементи, те вече не са собствено икономически явления: тяхната природа ще бъде друга – технолого-информационна.
Стойността (респ. икономическата сметка) ще отстъпи място на техническата
сметка. В икономическото стопанство ще възцари техномиката (technomy).
Новите информационни технологии ще вземат на отчет дейността както на
всеки човек, така и на глобалното стопанство. Общата десакрализация на живота и културата, изобщо настъпващата бездуховност, способствуват за дехуманизацията и десоциализацията на човека и превръщат него и обществото в
нещо техноподобно. Извършва се есхатология на икономиката: икономиката
се превръща в постикономика.
Шесто. В резултат на есхатологията на икономиката възниква и проблемът за есхатологията на научната икономия (eschatology of the scientific
economy). Това е понятно, но не така просто. Икономиката не е просто отразена в научната икономия, тя я оправда (обоснова) и в известен смисъл и създаде. Научната икономия е апология на икономиката – нещо, което всички осъзнават. По-малко осъзнато обаче е друго: научната икономия, като се превръща
(в отговор на изискванията на реалната стопанска практика) във все повече количествено-сметна,
механистична,
математизирана
и
технологоинформационна наука, т.е. като става все по-малко икономическа наука, тя (в
действителност) прилага не малко усилия за реализация на есхатологичната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тенденция в икономиката. Като се е съгласила на своята собствена есхатология, икономическата наука вече работи за есхатологията на самата икономика.
Днешната икономическа наука не може да прави нищо друго, освен да прави
по-бърза общата есхатология на научната икономия и на икономическата цивилизация. Не трябва обаче да се забравя, че научната икономия е елемент на
икономическата цивилизация, така че да се есхатологизират двете заедно не е
съвсем непременно. Бидейки икономически съпровод на икономическата цивилизация и оказвайки се по този начин неволно оръдие в есхатологизацията
на икономическата цивилизация, научната икономия незабелязано започва да
признава и собствената си есхатология. Доказателство за есхатологията на научната икономия е това, че тя не може да даде отговор на основните предизвикателства на времето – икономически, хуманитарни, нравствени, духовни и
т.н. Сегашната “чиста икономия” може добре да смята, но тя е много далеч от
каквито и да е сериозни мирогледни разсъждения. Научната икономия работи
против самата себе си. Като се е отказала от философията и като е станала
технологична наука, научната икономия е отслабила по този начин своята
имунна защита и се е превърнала в много тясно и едностранчиво знание, лишено от многосмислие и многовариантност.
Седмо. Икономическата цивилизация е в драма, която все още не се е превърнала в трагедия. Това по-скоро е колизия, която в един момент може да
стане трагедия. Налице са само зловещи признаци за приближаващата се катастрофа. Затова все още са възможни два изхода от драмата – позитивен и негативен. Позитивният изход открива нов етап на живота, но напълно преобразуван, а негативният води към смъртта. Икономическият (научният, технологичният) човек е свободен от каквито и да е било ограничения, освен материалните, които той сега обезателно преодолява. Такъв творящ човек създава
своя свят, ориентирайки се само по своите потребности, които той сам създава,
при това не в момент на откровение, а просто като ги измисля. Човешкият ум е
насочен изключително към създаването на своите потребности, които отдавна
са преминали границата на естествените, превръщайки се в неестествени (изкуствени) потребности, а в много отношения – и в противоестествени потребности. Този тип творящ човек създава своя неестествен и противоестествен
свят, и никой не може да го задържи в този му стремеж. И след като никой не
може да го задържи, този творящ човек може да го задържи само продуктът на
неговото творение – създаденият от него изкуствен свят. Този изкуствен свят
“или ще достигне все пак границите на разширението и развитието, на своето
качествено усъвършенствуване, или ще стане неизпълним за окръжаващия го

142

1617

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТЕНЗОР (КД)
до ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------първосвят, надвисвайки с цялата си изкуствена грамада над бездната на небитието, или ще направи живота съвсем нечовешки, а и поради това практически
невъзможен, или просто ще изчерпи възможностите на одушевеното битие.
Така или иначе, такъв свят обезателно ще срещне своето препятствие в лицето
на самия себе си, т.е. пред естеството, или с голям и дори с много голям грохот
1
ще загине” . Така че има две възможности – или спасителна, т.е. апокатастична катастрофа на икономическата цивилизация (apocathastic catastrophe
of the economic civilization), или гибелна, т.е. апокалиптична катастрофа на
икономическата цивилизация (apocalyptic catastrophe of the economic
2
civilization).
1

Осипов, Ю. М. Экономическая цивилизация и научная экономия. Цит. изд., с. 38.

2

По-пълно схващанията на Ю. С. Осипов и критиката на К. Миркович към тях са
представени във: Миркович, К. Политическа икономия и икономикс: критика на становищата за общото и различното между тях. – Икономическа мисъл, кн. 4 от 2003, с.
3-35; Миркович, К. Политическа икономия и икономикс: критика на становищата за
общото и различното между тях. – Алтернативи, кн. 6 (60) от 2003, с. 3-15; Миркович, К. Икономиксът и политическата икономия – критика на становищата относно
общото и различното между тях. – В: Национален семинар-дискусия по проблемите
на икономическата теория (12 юни 2003). Университетско издателство “Стопанство”,
С., 2003, с. 33-63; Mirkovich, K. Political Economy and economics: criticism of attitudes
towards similarities and differences between them. In: Economic Thought. Bulgarian
Academy of Sciences. Sofia, 2004, pp. 66-95; Миркович, К. Полезност и стойност. Издателство “Тракия-М”, С., 2005, с. 473-497.

ТЕОРИЯ НА ОЧАКВАНАТА ПОЛЕЗНОСТ (expected utility theory) (в макр.)
– теория, формулирана от Джон фон Нойман и Оскар Моргенщерн в “Теория
на игрите и икономическото поведение” (публикувана през 1944 г.), според
която хората могат и трябва да разсъждават за несигурността, като се основават на определените от тях вероятности на съответните събития, с които е
свързана тази несигурност. Такива индивиди притежават свойството на динамична съгласуваност (dynamic consistency), което означава, че те не променят
фундаментално разбиранията си за заобикалящия ги свят, а само реагират на
получаваната от тях нова информация, като променят своите субективни вероятности за събитията, без да се отказват от формулираните преди това предпочитания. Така че те могат да предвидят реакциите си спрямо някаква бъдеща
ситуация без да променят мнението си по този въпрос.
ТЕОРИЯ НА ПЕРСПЕКТИВИТЕ (prospect theory) (в макр.) – формулирана
през 1979 г. от Даниъл Канеман и Амос Тверски теория в областта на поведен143
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческата икономика, която изследва рисковия избор между различни възможности с неизвестни вероятности на различните крайни резултати. Тя е алтернатива на теорията на очакваната полезност.
ТЕОРИЯ НА ПОЛЕЗНОСТТА (utility theory) (ки) – във:
релативистична теория на полезността.
ТЕОРИЯ НА ПОРТФЕЙЛНИЯ БАЛАНС (portfolio balance theory) (в макр.)
– икономическа теория, която се занимава с ефективното (в т.ч. и оптималното) разпределение на притежаваните (или на търсените) от икономическия
агент (икономическата единица) финансови активи, т.е. с обосноваването на
условията и изискванията за формирането на ефективен портфейл (в макр.),
т.ч. и на оптимален портфейл (в макр.) [вж. портфейл (в макр.)].
ТЕОРИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО (supply theory) (в макр.) – школа в макроикономическата теория, според която икономически растеж най-сигурно може
да се постига чрез създаване на предпоставки за увеличаване на предлагането
(в макр.). Такива предпоставки са например намаляване на данъците и ограничаване на държавното регулиране (познато като дерегулиране на икономиката). Това ще доведе до спадане на цените на стоките за крайните потребители,
до увеличаване на потреблението и до нарастване на данъчните приходи на
държавата. Един от емблематичните изрази на теорията на предлагането е кривата на Артър Лафер (в макр.).
ТЕОРИЯ НА ПУАНКАРЕ, А., И БЕНЕДИКСОН, И.* (Poincare and Benedixson theory) в икономиката – интерпретация на теорията на А. Пуанкаре и И.
Бенедиксон в икономическа среда. С нея се доказва съществуването на пределен икономически цикъл (в макр.), респ. на пределен бизнес цикъл (limitary
business cycle) (в макр.). Тази теория се отнася до пределното икономическо
поведение на автономни икономически системи с две диференциални уравнения от първи порядък
dx1
dx
= f1 ( x1 , x2 ), 2 = f1 ( x1 , x2 ),
dt
dt
за които се предполага, че са изпълнени условията за съществуване и единственост решенията им. Приема се, че е налице случай, когато има само краен
брой равновесни положения на икономическата система. Тогава съществува
ограничена икономическа полутраектория* (limited economic half-tragectory)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(положителна или отрицателна), която (1) или се стреми към положение на
икономическо равновесие, (2) или подобно на спирала се навива в пределен
икономически цикъл, (3) или се навива в затворена икономическа сепаратриса* (closed economic separatrix) или в сепаратрисен икономически контур*
(separative economic contour /circuit/), съставен от няколко икономически сепаратриси, които формират определено равновесно положение на икономическата система, (4) или самата икономическа полутраектория представлява равновесно икономическо положение или е затворена икономическа траектория.

ТЕОРИЯ НА СИСТЕМИТЕ (theory of systems) (ки) – във:
абстрактна теория на системите;
обща теория на системите.
ТЕОРИЯ НА СИСТЕМИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
(theory of economic management /control/ systems) – същото като теория на икономическото управление.
ТЕОРИЯ НА СЛУЧАЙНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ* (theory of
stochastic /random/ economic processes) (ки) – във:
корелационна теория на случайните икономически процеси.
ТЕОРИЯ НА СТОЙНОСТТА (value theory) (ки) – във:
релативистична теория на стойността.
ТЕОРИЯ НА УМЕНИЕТО (theory of the skil /knack/) (ки) – във:
релативистична теория на умението.
ТЕОРИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СЛУЧАЙНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЦЕСИ (management /control/ theory of stohastic economic processes) – вж.
управление на случайните икономически процеси.
ТЕОРИЯ НА УСИЛИЕТО (theory of the exertion) (ки) – във:
релативистична теория на усилието.
ТЕОРИЯ НА УСЪРДИЕТО (theory of the diligence) (ки) – във:
релативистична теория на усърдието.
ТЕОРИЯ НА ФРЕДХОЛМ, Е., ЗА ИНТЕГРАЛНИТЕ УРАВНЕНИЯ
(Fredholm theory of integral equations) – математическа теория, изградена от Е.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Фредхолм въз основа на доказани от него през 1903 г. четири теореми за интегралните уравнения. Според първата теорема еднородното уравнение
b

ϕ ( x) − λ ∫ K ( x, s )ϕ ( s ) ds = 0

(1)

a

и съюзното с него уравнение
b

ψ ( x) − λ ∫ K ( x, s)ψ ( s) ds = 0

(2)

a

при фиксирани значения на параметъра λ имат или само тривиални решения,
или по еднакво крайно число линейно независими решения φ1, φ2, …, φn; ψ1,
ψ2, …, ψn. Според втората теорема за разрешимостта на нееднородното
уравнение
b

ϕ ( x) − λ ∫ K ( x, s)ϕ ( s ) ds = f ( x)

(3)

a

е необходимо и достатъчно, щото неговата дясна част да е ортогонална на
пълната система от линейно независими решения на съответното еднородно
съюзно уравнение (2)
b

∫ f ( x)ψ j ( x) dx = 0,

(4)

j = 1,2, ..., n.

a

Според третата теорема (наречена алтернатива на Е. Фредхолм) или нееднородното уравнение (3) е разрешимо, независимо от това, каква е дясната
му част f, или съответствуващото еднородно уравнение (1) има ненулеви решения. Според четвъртата теорема множеството от характеристични числа
на уравнението (1) е не повече от изброимо и е с единствено възможна пре1
делна точка в безкрайността.
1

Вж.: Смирнов, В. И. Курс высшей математики, т. 4, ч. 1. М., 1974.

ТЕОРИЯ НА ХАЕК, ФР. ФОН, ЗА БИЗНЕС ЦИКЪЛА (Hayek theory of
business cycle) (в макр.) – кредитно-парична теория за бизнес цикъла (в макр.)
(и изобщо за икономическия цикъл), обоснована от английския икономист
Фридрих Август фон Хаек. Според него основна причина за производствените
спадове е кредитно-паричната експанзия, която се извършва от банковата сис146
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тема. Според икономическите схващания на Фридрих фон Хаек е налице т.нар.
принудително спестяване (в макр.). То води до необоснована експанзия (в
макр.), в резултат на която бумът (в макр.) завършва с крах, като непосредствената причина за кризата (в макр.) е отказът на банките да продължат понататъшното разширяване на кредитите. Особено големите обекти изискват
непрекъснат приток на парични средства и предприемачите постоянно се оказват в затруднено положение. Осъществяваното до този момент пропорционално разпределение на средствата между отраслите, произвеждащи капиталови
блага, и тези, които произвеждат потребителски блага, вече не съответствува
на извършващото се доброволно спестяване (voluntary save) (в макр.). Изход
от това положение е снижаването на равнището на потреблението и стимулиране на доброволното спестяване, което ще спомогне за завършване на започнатите инвестиционни работи. Тезата на Фр. фон Хаек съдържа предимно монетаристко и парично-кредитно обяснение на цикличността на производст1
вото (в макр.).
1

Вж.: Hayek, F. f. Monetary Theory and the Trade Cycle. New York,1933.

ТЕОРИЯ НА ЦЕННОСТТА (worth theory) (ки) – във:
основно уравнение на потребителната теория на ценността (в микр.)
(същото като уравнение на Слуцки, Е. (в микр..);
основно уравнение на производствената теория на ценността (в микр.);
релативистична теория на ценността.
ТЕОРИЯ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА СИСТЕМИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ (theory of economic management /control/
systems sensitivity) – раздел от теорията на икономическото управление, който
изучава зависимостите между динамичните свойства и вариациите на параметрите на системите на икономическо управление. Постиженията на теорията на чувствителността позволяват да се изясняват насоките за построяване на
нетърсещи самонастройващи се икономически системи.
ТЕОРИЯ НА ШУМПЕТЕР, Й., ЗА ФАЗИТЕ НА БИЗНЕС ЦИКЪЛА
(Schumpeter theory of phases of the business cycle) (в макр.) – развита от австрийския и американски икономист и социолог Йозеф Алойс Шумпетер икономическа теория, според която критически точки на бизнес цикъла (в макр.) са
точките на промяна (на прелом) в тенденциите на изменение на обема на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.) [а не върхът (в макр.) и дъното (в
147
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------макр.), теория на Бърнз, А., и Митчел, У., за фазите на бизнес цикъла (в
макр.)]. Това са инфлексните точки на цикличната крива, като разграничителните места в кривата включват както тези точки, така и близките им околности, наречени от Й. Шумпетер околности на точките на равновесието (в
макр.). На фиг. 1 те са отбелязани с A, B и C. Преломните точки на Й. Шумпетер са пресечни на цикличната крива с трендовата равновесна права (или крива) на дългосрочното икономическо развитие (респ. на икономическия растеж). Според теорията на Й. Шумпетер колкото повече в процеса на своето
развитие икономическата система се отдалечава от околността на дадена точка на равновесието, толкова повече нарастват силите, които задържат това развитие. Например колкото повече в процеса на своето нарастване равнището на
равновесния реален брутен вътрешен продукт се издига над трендовата равновесна линия (след околността на точката на равновесието A), толкова повече
задържащите сили се увеличават и разширителният процес се забавя (втората
производна е отрицателна величина), т.е. се извършва със спадащи темпове;
респ., колкото повече в процеса на своето намаляване равновесният реален
брутен вътрешен продукт спада под трендовата равновесна линия (след околността на точката на равновесието B), също толкова повече задържащите сили
се увеличават и понижаващият процес се забавя, т.е. се извършва със спадащи
темпове.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Реален брутен вътрешен продукт
Циклична крива
Равновесна
трендова линия
Рецесия
Разцвет

Депресия

Възстановяване

Околност на
точката на равновесието
Време

0
Фиг. 1. Фази на бизнес цикъла по Й. Шумпетер

И обратно, колкото повече в процеса на своето намаляване равновесният
реален брутен вътрешен продукт се снижава към трендовата равновесна линия
(преди околността на точката на равновесието B), толкова повече задържащите
сили отслабват и понижаващият процес се ускорява, т.е. се извършва с нарастващи темпове; респ., колкото повече в процеса на своето нарастване равновесният реален брутен вътрешен продукт се издига към трендовата равновесна
линия (преди околността на точката на равновесието C), също толкова повече
задържащите сили отслабват и разширителният процес се ускорява, т.е. се извършва с нарастващи темпове. В разглежданата постановка на Й. Шумпетер
бизнес цикълът съдържа четири фази – разцвет (в макр.), рецесия (в макр.),
депресия (в макр.) и възстановяване (в макр.). Вж. теории за фазите на бизнес
цикъла (в макр.).

ТЕРИТОРИАЛЕН АСПЕКТ НА МУЛТИПЛИКАЦИОННИЯ ПОДХОД В
ИКОНОМИКАТА (territorial aspect of the multiplier approach in economy) (при
социализма) – означава ефективно решаване на проблемите на териториалното
разполагане на производителните сили и на икономическото райониране на
страната в рамките на мултипликативните зависимости и в съответстнвие с
изискванията на мултипликационен подход в икономиката.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕРМИН (term) (кд) – във:
абсолютен икономически термин;
икономически термин;
относителен икономически термин.
ТЕРМИНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПРИНЦИП НА
МАКСИМУМА (terminal economic management /control/ in maximum principle)
(ки) – във:
задача на терминалното икономическо управление при принцип на
максимума (вж. задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума).
ТЕРМИНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПРИНЦИП НА МАКСИМУМА
(terminal management /control/ in maximum principle) (ки) – във:
задача на терминалното икономическо управление при принцип на
максимума (вж. задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума).
ТЕРМИНИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ* (termining economic subordination) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
ТЕРМИНИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА* (termining economic subsystem) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
ТЕРМИНИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ* (termining economic impact) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
ТЕРМИНИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ* (decisive economic
relation) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
ТЕРМИНИРУЕМА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА* (terminable economic subsystem) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
ТЕРМОДИНАМИКА (thermodynamics) – наука, която изследва свойствата и
закономерностите на системите на макроскопично равнище, намиращи се в
състояние на термодинамично равновесие, както и процесите на прехода между състоянията на равновесие (вж. макроскопично равнище на икономическата
система). Нейните изводи се основават върху фундаментални принципи (наричани начала или още – закони на термодинамиката), които имат универса150
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лен характер за природата. Основание за тези начала са закономерностите на
движението на частиците на системите (на системите на тяхното микроскопично равнище, което пък се изучава от статистическата физика) (вж. микроскопично равнище на икономическата система). Според първия закон на термодинамиката (thermodynamics first law), ако системата извършва термодинамичен цикъл (което в крайна сметка означава, че се връща към първоначалното си състояние), то топлината ∆Q, която получава от външната среда, е
равна на извършената от системата работа ∆A над външната среда. Първият
закон на термодинамиката е само друг израз на физичния закон за запазване на
енергията. Ако системата не се връща в изходното си състояние, тогава разликата ∆Q – ∆A ≡ ∆U в общия случай не е равна на нула и тя представлява прираста на вътрешната енергия на системата. Първият закон на термодинамиката
не е приложим към икономиката, която изучава движението на икономически
потоци (потоците от ценностни икономически ингредиенти и предметни икономически ингередиенти), които са само част от света и имат специфични закономерности. Теоретично, ценността в икономическите системи може вечно
да се самовъзпроизвежда (но за сметка на неикономически ингредиенти) и дори да нараства благодарение на ефекта на принадената ценност (на принадената полезност и принадената стойност). Този ефект се дължи на свойството на работната сила да създава ценност по-голяма от онази ценност, която е
необходима при потреблението, за да се възпроизведе изразходваната работна
сила в същия размер. Първият закон забранява съществуването на вечен двигател от първи род. Но той не изключва възможността да бъде създаден вечен
двигател от втори род. Последният е машина с непрекъснато действие, която е
способна да превръща в полезна работа цялото количество от подадената й
топлина. Това обаче се оказва невъзможно поради разсейването към околната
среда на част от топлината. Според втория закон на термодинамиката е невъзможно построяването на вечен двигател от втори род. Една негова формулировка, направена през 1850 г. от Р. Клаузиус, е, че според втория закон на
термодинамиката топлината не може самопроизволно да премине от система
с по-ниска температура към система с по-висока температура. По-късно, през
1876 г. върху основата на анализа на ентропията Р. Клаузиус доказва, че изходната формулировка на втория закон на термодинамиката е напълно еквивалентна на следното твърдение: ентропията H е функция на състоянието на системата и нейният прираст при обратимо предаване на топлина на системата е
равен на dH = dQ:T (където T е температурата); при необратими адиабатни
процеси ентропията нараства и достига своя максимум при състояние на рав-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------новесие на системата. Посочените начала са закони на класическата термодинамика. През втората половина на ХХ-ия век И. Пригожин разработва принципите на некласическата термодинамика.

ТЕРМОДИНАМИКА (thermodynamics) (ки) – във:
втори закон на термодинамиката;
термодинамика.
ТЕРМОДИНАМИЧНА ЕНТРОПИЯ (thermodynamic entropy) – вж. ентропия.
ТЕСНИ ПАРИ (tight money) (в макр.) – същото като паричен агрегат M1 (в
макр.). Във Великобритания тесните пари са равни на паричния агрегат M2 (в
макр.).
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРЕС (technical progress) (в икономиката) – развитие на
техниката и технологията в икономическоно производство и усъвършенствуване на неговата организация и управление (вж. икономическо управление),
както и повишаване на техническото равнище на труда, което осигурява нарастването на качеството и количеството на икономическия продукт, създаван
в производствените икономически системи чрез прилагането на производствените икономически фактори (в т.ч. на трудовите производстнвени икономически фактори и физическите производствени икономически фактори).
Известен e още като технологичен прогрес (technological progress). Динамичната собствено-производствена икономическа функция (в т.ч. и динамичната
двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция) е
инструментът, чрез който количествено се измерва влиянието на техническия
прогрес върху производството (вж. и производствена икономическа функция).
В зависимост от характера на това влияние се разграничават неутрален технически прогрес, автономен технически прогрес (неовеществен технически
прогрес), материализиран технически прогрес (овеществен технически прогрес), индуциран технически прогрес, екзогенен технически прогрес, ендогенен
технически прогрес и други.
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРЕС (technical progress) (ки) – във:
автономен технически прогрес;
антинеутрален автономен технически прогрес (същото като антинеутрален технически прогрес по Дж. Хикс);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------антинеутрален автономен технически прогрес по Хикс, Дж. (същото като антинеутрален технически прогрес по Дж. Хикс);
антинеутрален технически прогрес;
антинеутрален технически прогрес по отношение на еластичността на
заместването на икономическите фактори (същото като субституционалноантинеутрален технически прогрес);
антинеутрален технически прогрес по отношение на еластичността на
продукта към икономическия фактор (същото като еластичностноантинеутрален технически прогрес);
антинеутрален технически прогрес по отношение на пределната норма
на факторното заместване (същото като интензивностно-антинеутрален
технически прогрес);
антинеутрален технически прогрес по отношение на средната факторна
икономическа осигуреност (същото като екстензивностно-антинеутрален
технически прогрес);
антинеутрален технически прогрес по отношение на съотношението
между еластичностите на продукта към икономическите фактори (същото
като ефективностно-антинеутрален технически прогрес);
антинеутрален технически прогрес по Солоу, Р. (същото като трудовоеластичностно-антинеутрален технически прогрес);
антинеутрален технически прогрес по Харод, Р. (същото като физическоеластичностно-антинеутрален технически прогрес);
антинеутрален технически прогрес по Хикс, Дж.;
екзогенен технически прогрес;
екстензивностно-антинеутрален ефективностно-антинеутрален технически прогрес;
екстензивностно-антинеутрален ефективностно-неутрален технически
прогрес;
екстензивностно-антинеутрален интензивностно-антинеутрален технически прогрес;
екстензивностно-антинеутрален интензивностно-неутрален технически
прогрес;
екстензивностно-антинеутрален интензивностно-антинеутрален технически прогрес;
екстензивностно-антинеутрален технически прогрес;
екстензивностно-антинеутрален трудово-интензивен технически прогрес;
153

1628

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТЕНЗОР (КД)
до ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------екстензивностно-антинеутрален трудово-увеличаван технически прогрес;
екстензивностно-антинеутрален физическо-интензивен технически
прогрес;
екстензивностно-антинеутрален физическо-увеличаван технически прогрес;
екстензивностно-неутрален ефективностно-антинеутрален технически
прогрес;
екстензивностно-неутрален
ефективностно-неутрален
технически
прогрес;
екстензивностно-неутрален интензивностно-антинеутрален технически
прогрес;
екстензивностно-неутрален интензивностно-неутрален автономен технически прогрес (същото като неутрален автономен технически прогрес по
Дж. Хикс и като неутрален технически прогрес по Дж. Хикс);
екстензивностно-неутрален интензивностно-неутрален технически
прогрес;
екстензивностно-неутрален технически прогрес;
екстензивностно-неутрален трудово-интензивен технически прогрес;
екстензивностно-неутрален трудово-увеличаван технически прогрес;
екстензивностно-неутрален физическо-интензивен технически прогрес;
екстензивностно-неутрален физическо-увеличаван технически прогрес;
еластичностно-антинеутрален технически прогрес;
еластичностно-неутрален технически прогрес;
ендогенен технически прогрес;
ефективностно-антинеутрален технически прогрес;
ефективностно-неутрален технически прогрес;
индуциран технически прогрес;
интензивностно-антинеутрален автономен технически прогрес (същото
като антинеутрален технически прогрес по Дж. Хикс);
интензивностно-антинеутрален ефективностно-антинеутрален технически прогрес;
интензивностно-антинеутрален ефективностно-неутрален технически
прогрес;
интензивностно-антинеутрален технически прогрес;
интензивностно-антинеутрален трудово-увеличаван технически прогрес;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интензивностно-антинеутрален физическо-увеличаван технически прогрес;
интензивностно-неутрален ефективностно-антинеутрален технически
прогрес;
интензивностно-неутрален ефективностно-неутрален технически прогрес;
интензивностно-неутрален технически прогрес;
интензивностно-неутрален трудово-увеличаван технически прогрес;
интензивностно-неутрален физическо-увеличаван технически прогрес;
интензивностно-трудово-антинеутрален автономен технически прогрес
(същото като трудово-антинеутрален технически прогрес по Дж. Хикс);
интензивностно-физическо-антинеутрален автономен технически прогрес (същото като физическо-антинеутрален технически прогрес по Дж. Хикс);
материализиран технически прогрес;
неавтономен технически прогрес (същото като материализиран технически прогрес);
нематериализиран технически прогрес (същото като автономен технически прогрес);
неовеществен технически прогрес (същото като автономен технически
прогрес);
неутрален автономен технически прогрес по Хикс, Дж. (същото като неутрален технически прогрес по Дж. Хикс);
неутрален технически прогрес;
неутрален технически прогрес по Солоу, Р. (същото като трудовоеластичностно-неутрален технически прогрес);
неутрален технически прогрес по Харод, Р. (същото като физическоеластичностно-неутрален технически прогрес);
неутрален технически прогрес по Хикс, Дж.;
овеществен технически прогрес (същото като материализиран технически прогрес);
поглъщащ технически прогрес по Солоу, Р. (същото като трудовопоглъщащ технически прогрес);
поглъщащ технически прогрес по Харод, Р. (същото като физическопоглъщащ технически прогрес);
технически прогрес;
спестяващ технически прогрес по Солоу, Р. (същото като трудовоспестяващ технически прогрес);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------спестяващ технически прогрес по Харод, Р. (същото като физическоспестяващ технически прогрес);
субституционално-антинеутрален технически прогрес;
субституционално-неутрален технически прогрес;
трудово-ангажиращ технически прогрес (същото като физическоспестяващ технически прогрес);
трудово-антинеутрален автономен технически прогрес по Хикс, Дж.
(същото като трудово-антинеутрален технически прогрес по Дж. Хикс);
трудово-антинеутрален технически прогрес;
трудово-антинеутрален технически прогрес по Хикс, Дж.;
трудово-екстензивен технически прогрес (същото като трудовоизразходващ технически прогрес);
трудово-еластичностно-антинеутрален технически прогрес;
трудово-еластичностно-неутрален технически прогрес;
трудово-ефективен технически прогрес (същото като трудово-увеличаван
технически прогрес);
трудово-изразходващ ефективностно-антинеутрален технически прогрес;
трудово-изразходващ ефективностно-неутрален технически прогрес;
трудово-изразходващ интензивностно-антинеутрален технически прогрес;
трудово-изразходващ интензивностно-неутрален технически прогрес
трудово-изразходващ технически прогрес;
трудово-изразходващ трудово-интензивен технически прогрес;
трудово-изразходващ трудово-увеличаван технически прогрес
трудово-изразходващ физическо-интензивен технически прогрес;
трудово-изразходващ физическо-увеличаван технически прогрес
трудово-индуциращ технически прогрес;
трудово-интензивен ефективностно-антинеутрален технически прогрес;
трудово-интензивен ефективностно-неутрален технически прогрес;
трудово-интензивен технически прогрес
трудово-интензивен трудово-увеличаван технически прогрес;
трудово-интензивен физическо-увеличаван технически прогрес;
трудово-неефективен технически прогрес (същото като физическоувеличаван технически прогрес);
трудово-неизразходващ технически прогрес (същото като физическоизразходващ технически прогрес);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------трудово-неинтензивен технически прогрес (същото като физическоинтензивен технически прогрес);
трудово-неускоряван технически прогрес (същото като физическоускоряван технически прогрес);
трудово-освобождаващ технически прогрес (същото като физическопоглъщащ технически прогрес);
трудово-поглъщащ технически прогрес;
трудово-спестяващ технически прогрес;
трудово-увеличаван технически прогрес;
трудово-ускоряван технически прогрес;
факторно-ангажиращ технически прогрес;
факторно-освобождаващ технически прогрес;
факторно-поглъщащ технически прогрес;
факторно-спестяващ технически прогрес;
физическо-ангажиращ технически прогрес (същото като трудовоспестяващ технически прогрес);
физическо-антинеутрален автономен технически прогрес по Хикс, Дж.
(физическо-антинеутрален технически прогрес по Дж. Хикс);
физическо-антинеутрален технически прогрес;
физическо-антинеутрален технически прогрес по Хикс, Дж.;
физическо-екстензивен технически прогрес (същото като физическоизразходващ технически прогрес);
физическо-еластичностно-антинеутрален технически прогрес;
физическо-еластичностно-неутрален технически прогрес;
физическо-ефективен технически прогрес (същото като физическоувеличаван технически прогрес);
физическо-изразходващ
ефективностно-антинеутрален
технически
прогрес;
физическо-изразходващ ефективностно-неутрален технически прогрес;
физическо-изразходващ интензивностно-антинеутрален технически
прогрес;
физическо-изразходващ интензивностно-неутрален технически прогрес;
физическо-изразходващ технически прогрес;
физическо-изразходващ трудово-интензивен технически прогрес;
физическо-изразходващ трудово-увеличаван технически прогрес;
физическо-изразходващ физическо-интензивен технически прогрес;
физическо-изразходващ физическо-увеличаван технически прогрес;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------физическо-индуциращ технически прогрес;
физическо-интензивен ефективностно-антинеутрален технически прогрес;
физическо-интензивен ефективностно-неутрален технически прогрес;
физическо-интензивен технически прогрес;
физическо-интензивен трудово-увеличаван технически прогрес;
физическо-интензивен физическо-увеличаван технически прогрес;
физическо-неефективен технически прогрес (същото като трудовоувеличаван технически прогрес);
физическо-неизразходващ технически прогрес (същото като трудовоизразходващ технически прогрес);
физическо-неинтензивен технически прогрес (същото като трудовоинтензивен технически прогрес);
физическо-неускоряван технически прогрес (същото като трудовоускоряван технически прогрес);
физическо-освобождаващ технически прогрес (същото като трудовопоглъщащ технически прогрес);
физическо-спестяващ технически прогрес;
физическо-увеличаван технически прогрес;
физическо-ускоряван технически прогрес.
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРЕС ПО СОЛОУ, Р. (technical progress according to
Solow) (ки) – във:
антинеутрален технически прогрес по Солоу, Р. (същото като трудовоеластичностно-антинеутрален технически прогрес);
класификация на техническия прогрес по Солоу, Р. (същото като трудовоеластичностна класификация на техническия прогрес);
неутрален технически прогрес по Солоу, Р. (същото като трудовоеластичностно-неутрален технически прогрес);
поглъщащ технически прогрес по Солоу, Р. (същото като трудовопоглъщащ технически прогрес);
спестяващ технически прогрес по Солоу, Р. (същото като трудовоспестяващ технически прогрес).
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРЕС ПО ХАРОД, Р. (technical progress according to
Harrod) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------антинеутрален технически прогрес по Харод, Р. (същото като физическоеластичностно-антинеутрален технически прогрес);
класификация на техническия прогрес по Харод, Р. (същото като физическо-еластичностна класификация на техническия прогрес);
неутрален технически прогрес по Харод, Р. (същото като физическоеластичностно-неутрален технически прогрес;
поглъщащ технически прогрес по Харод, Р. (същото като физическопоглъщащ технически прогрес);
спестяващ технически прогрес по Харод, Р. (същото като физическоспестяващ технически прогрес).
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРЕС ПО ХИКС, ДЖ. (technical progress accordinc to
Hicks) (ки) – във:
антинеутрален автономен технически прогрес по Хикс, Дж. (същото като антинеутрален технически прогрес по Дж. Хикс);
антинеутрален технически прогрес по Хикс, Дж.;
класификация на техническия прогрес по Хикс, Дж.;
неутрален автономен технически прогрес по Хикс, Дж. (същото като неутрален технически прогрес по Дж. Хикс);
неутрален технически прогрес по Хикс, Дж.;
трудово-антинеутрален автономен технически прогрес по Хикс, Дж.
(същото като трудово-антинеутрален технически прогрес по Дж. Хикс);
трудово-антинеутрален технически прогрес по Хикс, Дж.;
физическо-антинеутрален автономен технически прогрес по Хикс, Дж.
(същото като физическо-антинеутрален технически прогрес по Дж. Хикс);
физическо-антинеутрален технически прогрес по Хикс, Дж.
ТЕХНИЧЕСКИ СИНТЕЗ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АВТОМАТИ*
(technical synthesis on the economic automatons) – вж. синтезиране на икономически автомати.
ТЕХНОЛОГИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ КОНУС (technological economic
cone) – същото като производствен икономически конус.
ТЕХНОЛОГИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЛЪЧ (technological economic ray) –
същото като производствен икономически лъч.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕХНОЛОГИЧЕН НАЧИН (technological mode) – съвкупност от основни
характеристики (и тяхното съчетание и взаимодействие) на една или друга фаза на възпроизводството на продукта (производството, размяната, разпределението и потреблението на продукта). Определящите негови разновидности
са технологичният начин на потреблението и технологичният начин на производството.
ТЕХНОЛОГИЧЕН НАЧИН (technological mode) (ки) – във:
технологичен начин на потребление;
технологичен начин на производство.
ТЕХНОЛОГИЧЕН НАЧИН НА ПОТРЕБЛЕНИЕ (technological mode of
consumption) – съвкупност от основни характеристики на потреблението
(consumption) на даден вид продукт. Те са израз на отделен, специфичен начин
на потребление на този продукт.
ТЕХНОЛОГИЧЕН НАЧИН НА ПРОИЗВОДСТВО (technological mode of
production) – съвкупност от основни характеристики на производството
(production) на даден вид продукт. Те са израз на отделен, специфичен начин
на производство на този продукт. Технологичният начин на производство се
описва от вектор от разходните норми на производствените фактори, които
се изразходват за единица време или се употребяват за производството на единица продукт (например като средни разходи на труд, на материали, на капитал и т.н.). Под елементарен технологичен начин на производство се разбира
такъв обхват на даден технологичен начин на производство, при който се произвежда единица продукт или се изразходва единица производствен фактор.
Особена форма на елементарния технологичен начин на производство е такава
комбинация от възможно най-малки по обеми технологично неразривно свързани производствени фактори, която е предназначена за производството за
единица време на определен набор от продукти (например комбинация от една
машина с обслужващи я инструменти и разходи на труд, материали, суровини
и енергия). Кратността на използването на даден елементарен технологичен
начин на производство се определя като интензивност на технологичния начин на производство. Елементарният технологичен начин на производство означава, че той се използва при единична интензивност (single intensity). Следователно интензивността на технологичния начин на производство представя
обхвата (мащаба) на неговото използване, а единичната интензивност на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------технологичния начин на производство (single intensity of technological mode
of production) е мярката за измерване на този обхват.
Сред различните разновидности на технологичните начини на производство се открояват тези с линейни зависимости. Линейният технологичен начин
на производство е този, при който има определени постоянни пропорции между обемите на изразходваните различни производствени фактори и обемите на
различните произвеждани продукти. Когато няколко начина могат взаимно да
се заместват при производството на определена комбинация (набор) от продукти, тогава е са налице взаимозаменяеми технологични начини на производство. Именно те могат да бъдат обект на оптимизация при вземането на
производствени икономически решения. В противен случай са налице взаимонезаменяеми технологични начини на производство. В случай че в производството могат едновременно да бъдат приложени в комбинация (при различни
количествени съчетания) няколко различни вида технологични начини на производство, това показва че те са взаимноадитивни (т.е. че заедно притежават
свойството за адитивност). Ето защо такава комбинация от начини е съставена
от адитивни технологични начини на производство. Ако измежду тях има такива технологични начини на производство, чиито коефициенти за разходи на
производствени фактори не зависят от тези на другите (т.е. ако те притежават
свойството за автономност), тогава те са взаимноавтономни или просто автономни технологични начини на производство. От своя страна такава група от
технологични начини на производство, които едновременно притежават
свойствата за адитивност и автономност, образуват изпъкнала комбинация
(изпъкнало множество). Те са изпъкнало-комбинирани технологични начини на
производство. Именно изпъкналите комбинации образуват новите технологични начини на производство (new technological mode of production).
ТЕХНОЛОГИЧЕН НАЧИН НА ПРОИЗВОДСТВО (technological mode of
production) (ки) – във:
автономни технологични начини на производство;
адитивни технологични начини на производство;
взаимозаменяеми технологични начини на производство;
взаимонезаменяеми технологични начини на производство;
единична интензивност на технологичния начин на производство (вж.
елементарен технологичен начин на производство);
елементарен технологичен начин на производство;
изпъкнало-комбинирани технологични начини на производство;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интензивност на технологичния начин на производство;
линеен технологичен начин на производство;
технологичен начин на производство.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКА СФЕРА (technological sphere) – същото като техномика.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКА СФЕРА (technological sphere) (ки) – във:
допълващи форми на технологическата сфера (същото като допълващи
форми на техномиката);
ексномическо-обусловена технологическа сфера (същото като екстехномика);
икономическо-обусловена технологическа сфера (същото като икотехномика);
консуматорско-обусловена технологическа сфера (същото като контехномика);
стопанско-обусловена технологическа сфера (същото като протехномика);
технологическа сфера (същото като техномика);
финомическо-обусловена технологическа сфера (същото като фитехномика).
ТЕХНОЛОГИЧНА ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ (technological substitution of the
economic production factors) – вж. взаимозаменяемост на производствените
икономически фактори.
ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТОВИ ЗАМЕСТИТЕЛИ (technological product
substitutes) (в микр.) – диференцирани продукти (в микр.), които от техническа
гледна точка задоволяват еднакви потребности. Пример за това са различните
транспортни средства, чрез които може да се превозват лица и стоки.
ТЕХНОЛОГИЧНО ЗАМЕСТВАНЕ (technological substitution) (ки) – във:
пределна норма на технологичното заместване (същото като пределна
норма на еквивалентното заместване на производствените фактори (в
микр.)).
ТЕХНОЛОГИЧНО
ПРОГНОЗИРАНЕ
(technological
prognostication
/forecasting/) – същото като качествено икономическо прогнозиране.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕХНОЛОГИЯ (technology) (кд) – във:
трансфер на технологии (в межд.).
ТЕХНОМИКА* (technomy) [съкратено от технологическа сфера
(technological sphere)], технологическа сфера, субномичностна техномика,
субномическо-обусловена техномика, (*) – стилизиран израз на понятието за
технологическа сфера; същото като сфера на производителни сили (според К.
Маркс); една от съставните части (подсистеми) на форномиката. Функционира в условията на определящото въздействие на субномиката (на социобазата), която се надгрежда над нея. Техномиката има възпроизводствена
природа – техномическите ингредиенти функционират в производството,
размяната, разпределението и потреблението. Затова основните форми на
развитието на техномиката (на технологическата сфера) се намират в еднозначно съответствие с формите на развитие на поддържането (на субномиката). Ето защо според възпроизводствения обхват на поддържането се различават следните основни форми (исторически периоди на развитието) на техномиката (на факторната сфера): (1) контехномика (същото като консуномичностна техномика), (2) протехномика (същото като прономичностна техномика), (3) икотехномика (същото като икономичностна техномика), (4) екстехномика (същото като ексномичностна техномика), (5) фитехномика (същото като финомичностна техномика). Всяка от тези основни форми (степени
на обхват) е част от предходната форма (на предходната степен на обхват). Това е причината всяка основна форма според възпроизводствения обхват на
поддържането от своя страна да съдържа различни аналогични форми на технологическата сфера също според възпроизводствения обхват. Затова множеството от разновидности (частни случаи), които принадлежат на дадена основна
форма (обхват) на факторната сфера, са подмножество на множеството от разновидности (частни случаи), които принадлежат на предходната основна форма (обхват) при посочената поредност (фиг. 1 и фиг. 2). Върху тази основа исторически етапи на развитието на техномиката са (1) непротехномическата
контехномика (вж. допълващи форми на техномиката), (2) неикотехномическата протехномика (също), (3) неекстехномическата икотехномика
(също), (4) нефитехномическата екстехномика (също) и (5) фитехномическата екстехномика (също).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1

(1) Контехномика

2

(2) Протехномика (протехномическа контехномика)

3

(3) Икотехномика (икотехномическа протехномика

4
5

(4) Екстехномика (екстехномическа икотехномика)
(5) Фитехномика
(фитехномическа
екстехномика

Фиг. 1. Техномика (технологическа сфера) и нейните основни форми
по възпроизводствен обхват и по равнище на ограниченост, представени чрез покриващи се сегменти
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Екстехномическо
разпределение

Фитехномическо
разпределение

Протехномическо
производство

Икотехномическо
производство

Екстехномическо
производство

Фитехномическо
производство

Протехномическо
потребление

Икотехномическо
потребление

Екстехномическо
потребление

Фитехномическо
потребление

5. Фитехномика

4. Екстехномика

ІV. Пазарно-икономическо-ограничено поддържане

Икотехномическо
разпределение

ІІ. Стопанско-ограничено поддържане

Фитехномическа
размяна

ІІІ. Икономическо-ограничено поддържане

Контехномическо
потребление

Екстехномическа
размяна

І. Консуматорско-ограничено поддържане

Финансова
размяна

V. Финансово-пазарно-икономическо-ограничено поддържане

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Паричните агрегати като стока

Обществено разделение на труда
Разпределение според собствеността

3. Икотехномика

Ограниченост на
възпроизв. ресурси

2. Протехномика

Наличие на потребности

1. Контехномика

Фиг. 2. Техномика (технологическа сфера) и нейните основни форми по възпроизводствен
обхват и по равнище на ограниченост, представени чрез стъпаловидни сегменти
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Останалите съставни части (подсистеми) на форномиката, както и
форномиката като цяло се намират под определящото въздействие на субномиката. Тези части (както и социо-базата) се означават като: (1) субномика (същото като социо-база и като поддържаща сфера (субномиката се надгражда
над техномиката); (2) суперномика (същото като надстройка и като супериална сфера) (тя е субномичностна суперномика, което е субномическообусловена суперномика или още субномическо-обусловена супериална сфера)
(суперномиката се надгражда над субномиката); (3) реномика (същото като
начин на производство и като възпроизводствена сфера) (тя е субномичностна
реномика, което е субномическо-обусловена реномика или още субномическообусловена възпроизводствена сфера) (реномиката е обединение на технологическата сфера и поддържащата сфера, т.е. на техномиката и субномиката); (4) социономика (същото като социална сфера) (тя е субномичностна социономика, което е субномическо-обусловена социономика или още субномическо-обусловена социална сфера) (социономиката е обединение на поддържащата сфера и супериалната сфера, т.е. на субномиката и суперномиката).
От своя страна форномиката като цяло е същото като общественоикономическа формация и като формационна сфера (тя е субномичностна
форномика, което е субномическо-обусловена форномика или още субномическо-обусловена формационна сфера) (форномиката е обединение на факторната сфера, поддържащата сфера и супериалната сфера, т.е. на техномиката, субномиката и суперномиката). Съставът на форномиката, в която
субномиката има определящо място, е показан във фиг. 3.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Суперномика
(супериална сфера;
надстройка)
Социономика
(социална
сфера)
Субномика
(поддържаща сфера; социо-база)

Форномика
(формационна
сфера)
Реномика
(възпроизводствена сфера)

Техномика
(технологическа
сфера)
Фиг. 3. Състав на форномиката (на формационната сфера) и мястото на техномиката в нея

Науката за нуклеарната технологическа сфера е техномикс*
(technomics). Техномикс е съставна част от форномикс* (fornomics) (която от
своя страна е науката за нуклеарната форномика, т.е. за нуклеарната формационна сфера). Вж. форномика и допълващи форми на техномиката.
Техномиката, от своя страна, е съставена от две сфери (части) – приномика (първична сфера) и девеномика (развита сфера). По-специално първичната
(неразвитата) част от техномиката се определя като техприномика* (techprinomy) (първична техномика, тъй като над нея няма надградени следващи
исторически форми), а развитата част от техомиката се определя като техдевеномика* (techdevenomy) (развита техномика, тъй като над нея има надградени следващи исторически форми). Науката за нуклеарната техприномика е
техприномикс* (techprinomics), а науката за нуклеарната техдевеномика е
техдевеномикс* (techdevenomics).

ТЕХНОМИКА (technomy) (кд) – във:
допълващи форми на техномиката;
ексномическо-обусловена техномика (същото като екстехномика);
ексномичностна техномика (същото като екстехномика);
икономическо-обусловена техномика (същото като икотехномика);
икономичностна техномика (същото като икотехномика);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------консуномическо-обусловена техномика (същото като контехномика);
консуномичностна техномика (същото като контехномика);
прономическо-обусловена техномика (същото като протехномика);
прономичностна техномика (същото като протехномика);
субномическа гранична техномика (вж. субномика);
субномическо-обусловена техномика (същото като техномика);
субномичностна техномика (същото като техномика);
субномичностна ядрена техномика (вж. субномика);
техномика;
финомическо-обусловена техномика (същото като фитехномика);
финомичностна техномика (същото като фитехномика).
ТЕХНОМИКС* (technomics) – вж. техномика.
ТЕХНОМИКС (technomics) (кд) – във:
допълващи форми на техномикс (вж. допълващи форми на техномиката);
техномикс (вж. техномика).
ТЕХНОМИЧЕСКА ГРАНИЧНА СУБНОМИКА* (technomic boundary subnomy) – вж. субномика.
ТЕХНОМИЧЕСКА СУБНОМИКА (technomic subnomy) (ки) – във:
техномическа гранична субномика (вж. субномика).
ТЕХНОМИЧНОСТНА СУБНОМИКА (technomicalitic subnomy) (ки) – във:
техномичностна ядрена субномика (вж. субномика).
ТЕХНОМИЧНОСТНА ЯДРЕНА СУБНОМИКА* (technomicalitic nuclear
subnomy) – вж. субномика.
ТИНБЕРГЕН, Я. (Tinbergen, J.) (кд) – във:
правило на Тинберген, Я. (в межд.);
правило на Тинберген, Я. (вж. Ян Тинберген);
Тинберген, Ян.
ТИНБЕРГЕН, ЯН (Tinbergen, Jan) (1903–1994) – холандски икономист, работещ в областта на математическата икономика. Член е на Холандската академия на науките. Образованието си завършва в Лейденския университет през
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1926 г. През 1929 г. защитава докторска дисертация в областта на екстремните
проблеми на физиката и икономиката. От 1933 г. е професор в Холандската
школа за икономически науки в Ротердам. До 1945 г. участвува в изучаването
на бизнес циклите в Холандското централно бюро по статистика. През периода
1945–1955 г. ръководи Централното бюро за планиране, а през 1965–1972 г. е
председател на Комитета за планиране на ООН. През 1969 г. получава Нобелова мемориална награда за икономически науки за приноси в областта на математическото моделиране в икономиката и по-конкретно – за “създаването и
прилагането на динамични модели и използването им за анализ на икономическите процеси”. Научните изследвания на Я. Тинберген са в областта на теорията на икономическата политика, цикличността на производството (в
макр.), математическото моделиране на икономическите системи, в т.ч. и на
оптимизационното моделиране в икономиката. Създава иконометрични модели за прогнозиране на икономическия цикъл и икономическия растеж. Я. Тинберген разработва теорията за т.нар. оптимален строй (optimal order), който е
вариант на теорията за конвергенцията. Смята, че постепенно мощта на капитала намалява в полза на управляващите и на синдикатите. Оптималният строй
представлява синтез на елементи от капитализма и социализма и по-точно – на
ефективността на капитализма и справедливостта на социализма [в книгата му
“Международна икономическа интеграция” (Tinbergen, J. International
Economic Integration. 2 ed. Amsterdam, 1965)].
Изследванията си в областта на бизнес циклите (в макр.) публикува в двутомника “Статистическо изпробване на теориите за бизнес цикъла”
(Tinbergen, J. Statistical Testing of Business Cycle Theory. Leaque of Nations,
1939; Aghata Press, 1968). Други негови произведения в областта на бизнес
циклите са “Икономическите цикли на Съединените щати на Америка от 1919
до 1932” (Tinbergen, J. Les cycles economiques aux Etats-Unis d'Amerique de
1919 a 1932. Geneva, 1939) и “Икономически цикли на Обединеното Кралство,
1870–1914” (Tinbergen, J. Business Cycles in the United Kingdom, 1879–1914. 2
ed. Amsterdam, 1956). Я. Тинберген има приноси в разработването на проблемите на макроикономическата стратегия. Поддържа схващането, че важно условие за реализирането и постигането на ефективност на макроикономическата политика е да има равенство между броя на макроикономическите цели (като заетост, стабилност на цените, равновесие на платежния баланс и т.н.) [вж.
крайни цели на макроикономическата политика (в макр.)], от една страна, и
броя на използуваните макроикономически инструменти (като бюджетен дефицит, предлагане на пари, темп на икономическия растеж и т.н.), от друга

169

1644

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТЕНЗОР (КД)
до ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------[това е т.нар. правило на Я. Тинберген (Tinbergen rule)]. Тези постановки се
съдържат в неговите трудове: “Икономическа политика: принципи и модел”
(Tinbergen, J. Economic Policy: Principles and Design. Amsterdam, 1956); “За теорията на икономическата политика” (Tinbergen, J. On the Theory of Economic
Policy. 2 ed. Amsterdam, 1966); “Централизация и децентрализация в икономическата политика” (Tinbergen, J. Centralization and Decentralization in Economic
Policy. North-Holland, 1951).
Като консултант на ООН по въпросите на икономическото развитие и
председател на Комитета на ООН за планиране и развитие в периода между
1966 и 1975 г. има възможност да се занимава с проблемите на развиващите се
страни и на икономическия растеж. Това му позволява да напише блестящи
произведения в тази област като: “Математически модели на икономическия
растеж” (съвместно с Х. Бос) (Tinbergen, J. Mathematical Models of Economic
Growth. New York – London, 1962) [в превод на руски – Тинберген, Я., Бос, Х.
Математические модели экономического роста. Издательство “Прогресс”, М.,
1967]; “Модел на развитието” (Tinbergen, J. The Design of Development. John
Hopkins Univesity Press, 1958); “Планиране на развитието” (Tinbergen, J.
Development Planning. McGraw-Hill, 1967); “Промяна на международния ред”
(Tinbergen, J. Reshaping the International Order. Dutton, 1976), представляващо
доклад до Римския клуб.

ТИП НА АЛГЕБРИЧНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (type of the
algebric economic system) – вж. алгебрична икономическа система.
ТИП НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ (economic integration type)
(в межд.) – същото като етапи на икономическата интеграция (в межд.).
ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (typical dialectical ecocorenomic ingredient) (*) – комбинация (съчетание
или включваща икономическа дизюнкция) от типичен диалектически икономически ингредиент и типичен диалектически икотехномически ингредиент
(общо понятие за типичен диалектически икокореномически ингредиент и
типичен диалектически икоуниреномически ингредиент, които са негови разновидности); най-характерният диалектически икокореномически ингредиент
(ДИКРИ) измежду група от разновидности на даден вид ДИКРИ; означава се
като типичен ДИКРИ (ТДИКРИ). Например: (1) измежду частните случаи
(разновидностите) на икокореномическата същност типичният ДИКРИ е икокореномическата ценностност (тя е типичната икокореномическа същ170
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност), (2) измежду частните случаи на икокореномическото явление типичният ДИРИ е икокореномическата феност (тя е типичното икокореномическо
явление), (3) измежду частните случаи на икокореномическото съдържание
типичният ДИКРИ е икокореномическият контив (той е типичното икокореномическо съдържание), (4) измежду частните случаи на икокореномическата форма типичният ДИКРИ е икокореномическият актив (тя е типичната икокореномическа форма) (в т.ч. икокореномическото умение и икокореномическото усилие), (5) измежду частните случаи на икокореномическата
субстанция типичният ДИКРИ е икокореномическият субстат (той е типичната икокореномическа субстанция), (6) измежду частните случаи на икокореномическата суперстанта типичният ДИКРИ е икокореномическият запас
(той е типичната икокореномическа суперстанта) и т.н. Всички те от своя
страна са разновидности на ТДИКРИ изобщо.
Типичните диалектически икокореномически ингредиенти (ТДИКРИ) са
различни страни (предимно двойки вътрешни и външни страни) на типичния
икокореномически предмет* (typical ecocorenomic thing) (вж. икокореномически предмет) и са характеристики на неговата конституираност. Вътрешната страна на типичния икокореномическия предмет се определя като типичен икокореномически институит* (typical ecocorenomic instituite) (вж.
икокореномически институит), външната страна – като като типичен икокореномически ексституит* (typical ecocorenomic exstituite) (вж. икокореномически ексституит), а тяхната цялостност (като взаимообусловени и вече
като неделими страни) – като типичен икокореномически конституит*
(typical ecocorenomic constituite) (вж. икокореномически конституит). Вътрешната страна, която е вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (internal typical dialectical ecocorenomic ingredient), е скрита (имплицирана) страна в типичния икокореномическия предмет. Външната
страна, която е външен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (external typical dialectical ecocorenomic ingredient), е разкрита (експлицирана) страна в типичен икокореномическия предмет. Чрез външната страна типиченият икокореномически предмет въздейства (оказва икокореномическо въздействие) върху заобикалящата го среда. Източникът на това въздействие е вътрешната страна, която се разкрива чрез външната страна. Външната страна е начинът на експлициране (на разкриване) на вътрешната страна, а пък вътрешната страна е начинът на имплициране (на скриване) на
външната страна. Вътрешната и външната страна са икокореномически противоположности и взаимоотношението (и взаимодействието) помежду им има
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диалектическа природа, т.е. то представлява диалектическо икокореномическо
противоречие. Обичайно външната страна е по-консервативният ТДИКРИ, докато вътрешната страна е по-динамичният ТДИКРИ на типичния икокореномически предмат. Затова след определена степен на своето развитие вътрешната страна започва да надхвърля експлициращите възможности на външната
страна и последната се превръща във фактор, задържащ развитието на вътрешната страна (вътрешната страна вече не се помества в старата рамка на
външната страна). Това предизвиква промяна в качеството на външната страна
(както и на типичния икокореномически предмет като цяло), така че да се достигне необходимото съответствие (респ. релевантност) с вътрешната страна. С
това типичният икокореномическия предмет преминава към друг икокореномически хомеостазис. Вътрешни ТДИКРИ са икокореномическата ценностност, икокореномическият контив, икокореномическият субстат и т.н., а
външни ТДИКРИ са икокореномическата феност, икокореномическият актив, икокореномическият запас и т.н.
Когато типичният икокореномическият предмет е икокореномически
обект, тогава ТДИКРИ е обектен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object typical dialectical ecocorenomic ingredient) с разновидности обектен вътрешен типичен диалектически икокореномически
ингредиент* (object internal typical dialectical ecocorenomic ingredient) и обектен външен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object external typical dialectical ecocorenomic ingredient). Когато типичният икокореномическият предмет е икокореномическа система, тогава ТДИКРИ е
системен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system
typical dialectical ecocorenomic ingredient) с разновидности системен вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system internal typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен външен типичен
диалектически икокореномически ингредиент* (system external typical dialectical ecocorenomic ingredient).
Значима разновидност на ТДИКРИ е типичният диалектически икокореномически ексоингредиент (ТДИКРЕИ) (вж. и ексоикокореномика) [с разновидности обектен типичен диалектически икокореномически ексоингредиент* (object typical dialectical ecocorenomic exoingredient) и системен типичен диалектически икокореномически ексоингредиент* (system typical dialectical ecocorenomic exoingredient)] [когато той е ТДИКРИ на типичен икокореномически ексопредмет* (typical ecocorenomic exothing) (вж. икокореномически ексопредмет) т.е. е ТДИКРИ с явно изразена (с операционализирана)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномическа структура]. Типичнят икокореномически ексопредмет е
операционален начин за означаване (на изразяване) на типичния икокореномически предмет; той е някаква степен на операционализиране на понятието за
типичен икокореномически предмет, която (за разлика от теоретикометодологическото конституиране на изходното понятие за него) го поставя
по-близо до икокореномическата практика и го прави по-формализуем и помоделируем за целите на икокореномическото изследване и икокореномическото управление; представлява типичен икокореномически предмет с явно
изразена (до определена степен на подробност) икокореномическа структура
(в т.ч. и като последователност от икокореномически признаци, икокореномически характеристики и икокореномически въздействия, разглеждани като
операции).
Когато определен ТДИКРИ на даден типичен икокореномически предмет
от своя страна се разглежда също като типичен икокореномически предмет
[т.е. като типичен икокореномически субпредмет* (typical ecocorenomic
subthing)] със свои ДИКРИ, последните се наричат типични диалектически
икокореномически субингредиенти* (typical dialectical ecocorenomic subingredients) (ТДИКРСИ) (те са ТДИКРИ на икокореномическия субпредмет)
(напр. контив на икокореномическата ценностност, актив на икокореномическата ценностност, контив на икокореномическата феност, актив на икокореномическото феност, ценностност на икокореномическия контив, феност на икокореномическия контив, ценностност на икокореномическата феност, феност
на икокореномическата актив и т.н.; вж. дерелевантен тпичен диалектически
икокореномически ингредиент). Разновидности на ТДИРСИ са обектният
типичен диалектически икокореномически субингредиент* (object dialectical ecocorenomic subingredient) и системният типичен диалектически икокореномически субингредиент* (system dialectical ecocorenomic subingredient).
Когато два ТДИКРИ са подходящи за пряко (непосредствено) съчетаване
като двойка от вътрешна и външна страна на типичния икокореномическия
предмет (например икокореномическа ценностност и икокореномическа феност), те са релевантни типични диалектически икокореномически ингредиенти. Отделен ТДИКРИ може да се определи като релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (РТДИКРИ) [с разновидности
обектен релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object relevant typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system
relevant typical dialectical ecocorenomic ingredient)] само когато е съпоставен с
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------друг отделен ТДИКРИ. Релевантните ТДИКРИ са пряко (непосредствено) съчетани без посредничеството на трети ТДИКРИ. Когато два ТДИКРИ са подходящи само за косвено (опосредствено) съчетаване (не са подходящи за пряко
съчетаване) като двойка от вътрешна и външна страна на типичния икокореномически предмет (например икокореномическа ценностност и икокореномически запас), те са дерелевантни типични диалектически икокореномически
ингредиенти. Отделен ТДИКРИ може да се определи като дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (ДТДИКРИ) [с разновидности обектен дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object derelevant typical dialectical ecocorenomic ingredient) и
системен дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system derelevant typical dialectical ecocorenomic ingredient)] също само
когато е съпоставен с друг отделен ТДИКРИ. Дерелевантните ТДИКРИ са
косвено (опосредствено) съчетани (косвеното съчетание е постигнато с
посредничеството на трети ТДИКРИ, който е релевантен по отношение на
първия). В този смисъл релевантните и дерелевантните ТДИКРИ са съвместими ТДИКРИ, като първите са подходящи за пряко съчетаване, а вторите не
са подходящи за пряко съчетаване.
Разновидностите на типичния диалектически икокореномически ингредиент образуват разнообразна и сложна съвкупност от икокореномически
понятия. В най-общ план те се разделят на клетъчни и самостойни типични
диалектически икокореномически ингредиенти (вж. табл. 1.1). Разновидностите на типичния диалектически икокореномически ингредиент са посочени
в табл. 1.2, а някои конкретни примери за тези разновидности са посочени в
табл. 1.3.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.1. Общи разновидности на типичния диалектически икокореномически ингредиент
Клетъчен ТДИКРИ
Основен ТДИКРИ

Съвместим ТДИКРИ

Градивен ТДИКРИ
Вътрешен
ТДИКРИ

Външен
ТДИКРИ

Изходен
ТДИКРИ

Дукоплетен
ТДИКРИ

Изходен
вътрешен
ТДИКРИ

Изходен
външен
ТДИКРИ

Изходен
цялостен
ТДИКРИ

Изходен
дукоален
ТДИКРИ

Изходен
дукоплетен
ТДИКРИ

Единен
ТДИКРИ

Дукоален
ТДИКРИ

Единен
вътрешен
ТДИКРИ

Единен
външен
ТДИКРИ

Единен
цялостен
ТДИКРИ

Единен
дукоален
ТДИКРИ

Единен
дукоплетен
ТДИКРИ

Мултисеален
ТДИКРИ

Цялостен
ТДИКРИ

Мултисеален вътрешен
ТДИКРИ

Мултисеален
външен
ТДИКРИ

Мултисеален цялостен
ТДИКРИ

Мултисеален дукоален
ТДИКРИ

Мултисеален дукоплетен
ТДИКРИ

Мултисеплетен
ТДИКРИ

Отделен ТДИКРИ
Съставен ТДИКРИ

Самостоен ТДИКРИ

Типичен диалектически икокореномически ингредиент
(ТДИКРИ)

Мултисеплетен
вътрешен
ТДИКРИ

Мултисеплетен
външен
ТДИКРИ

Мултисеплетен
цялостен
ТДИКРИ

Мултисеплетен
дукоален
ТДИКРИ

Мултисеплетен
дукоплетен
ТДИКРИ

Пояснения за табл. 1.1. ТДИКРИ означава типичен диалектически икокореномически ингредиент(и). Всеки ТДИКРИ се отнася за определен типичен икокореномически предмет (ТИКРП). Когато ТИКРП е икокореномически обект,
съответният ТДИКРИ е обектен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (ОТДИКРИ), а когато е икокореномическа система, съответният
ТДИКРИ е системен типичен диалектически икокореномически ингредиент
(СТДИКРИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за
ОТДИКРИ, а другият за СТДИКРИ. От своя страна всеки един от тези общо
три варианта на таблицата има по два подварианта – един за разновидностите
на пълния комбиниран ТДИКРИ, и друг за разновидностите на частичния
комбиниран ТДИКРИ (вж. точка 2.9 на настоящата статия). Тези пояснения са
валидни и за табл. 2, 3 е 4 в статията.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на типичния диалектически икокореномически ингредиент [1]
Клетъчни ДИКРИ
Основни ТДИКРИ
Самостойни
ТДИКРИ

Градивни ТДИКРИ
Вътрешни
ТДИКРИ

Външни
ТДИКРИ

Съвместими ТДИКРИ
Цялостни
ТДИКРИ

Дукоални
ТДИКРИ

Дукоплетни
ТДИКРИ

1

изх

ТИКР същност (вътрешна определеност на
ТИКРП; източник на
явлението)

ТИКР явление (външна
определеност на
ТИКРП; начин на изразяване на
същността)

ТИКР диспозит (цялостна определеност на
ТИКРП, която има йерархичен характер)

ТИКР диспозант

ТИКР диспозат
(ТИКР
диспозификат)

2

изх

ТИКР съдържание
(вътрешно
състояние
на ТИКРП;
източник на
формата)

ТИКР специфит (цялостно състояние на
ТИКРП, което
има устойчив
характер)

ТИКР специфант

ТИКР специфат
(ТИКР спецификат)

3

изх

ТИКР субстанция
(вътрешно
същество
или основание на
ТИКРП; източник на
суперстантата)

ТИКР форма (външно
състояние
на ТИКРП;
начин на
съществуване на
съдържанието)
ТИКР суперстанта
(външно
същество
или основание на
ТИКРП; начин на реализиране на
субстанцията)

ТИКР сустит
(цялостно
същество
или основание на
ТИКРП, което
има динамичен характер)

ТИКР сустант

ТИКР сустат (ТИКР
сустификат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на типичния диалектически икокореномически ингредиент [2]
Клетъчни ДИКРИ
Основни ТДИКРИ
Самостойни
ТДИКРИ

1

мал

2

мпл

едн

Градивни ТДИКРИ

Съвместими ТДИКРИ
Цялостни
ТДИКРИ

Дукоални
ТДИКРИ

Дукоплетни
ТДИКРИ

ТИКР
диспецифант

ТИКР
диспецификант

ТИКР есфеноформант

ТИКР есфеноформат

ТИКР
диспецифат

ТИКР
диспецификат

ТИКР есфеноформ
атант

ТИКР есфеноформ
атат

ТИКР
диспецифит

ТИКР
диспецифитит

ТИКР есфеноформ
атинт

ТИКР есфеноформ
атит

Вътрешни
ТДИКРИ

Външни
ТДИКРИ

ТИКР същина (есконтент)
(вътрешно
битие на
ТИКРП; източник на
проявлението)

ТИКР проявление (феноформа)
(външно
битие на
ТИКРП; начин на изявяване на
битието)

ТИКР есфеноформит
(цялостно
битие на
ТИКРП; което има йерархична устойчивост)

ТИКР есконтентат
(съвкупностно вътрешно битие на
ТИКРП;
съвкупностен източник
на
проявлението)
ТИКР есконтентит
(единно
вътрешно
битие на
ТИКРП;
единен източник на
проявлението)

ТИКР феноформат
(съвкупностно външно
битие на
ТИКРП; съвкупностен
начин на
изявяване на
битието)

ТИКР есфеноформататат (съвкупностно цялостно битие на
ТИКРП; което има йерархична устойчивост)

ТИКР феноформатит
(единно
външно битие на
ТИКРП;
единен начин на изявяване на
битието)

ТИКР есфеноформататит (единно
цялостно
битие на
ТИКРП; което има йерархична
устойчивост)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на типичния диалектически икокореномически ингредиент [3]
Клетъчни ДИКРИ
Основни ТДИКРИ
Самостойни
ТДИКРИ

2

мал

3

мпл

едн

Градивни ТДИКРИ

Съвместими ТДИКРИ
Цялостни
ТДИКРИ

Дукоални
ТДИКРИ

Дукоплетни
ТДИКРИ

Вътрешни
ТДИКРИ

Външни
ТДИКРИ

ТИКР субстрат (вътрешна основа на
ТИКРП; източник на
суперстрата)

ТИКР суперстрат
(супформа)
(външна основа на
ТИКРП; начин на осъществяване
на субстрата)

ТИКР сустрит (цялостна основа на
ТИКРП, която има динамична
устойчивост)

ТИКР специсустант

ТИКР специсустификант

ТИКР сустрант

ИР сустрат

ТИКР субстратат (съвкупностна
вътрешна
основа на
ТИКРП;
съвкупностен източник
на суперстрата)

ТИКР суперстратат
(съвкупностна външна
основа на
ТИКРП; съвкупностен
начин на
осъществяване на субстрата)

ТИКР сустрататат (съвкупностна
цялостна
основа на
ТИКРП, която има динамична
устойчивост)

ТИКР специсустат

ТИКР специсустификат

ТИКР сустратант

ТИКР сустратат

ТИКР
субст-ратит
(единна
вътрешна
основа на
ТИКРП;
единен източник на
суперстратита)

ТИКР суперстратит
(единна
външна основа на
ТИКРП;
единен начин на осъществяване
на субстратита)

ТИКР сустрататит
(единна цялостна основа на ТИКРП,
която има
динамична
устойчивост)

ТИКР специсустит

ТИКР специсустифитит

ТИКР сустратинт

ТИКР сустратит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на типичния диалектически икокореномически ингредиент [4]
Клетъчни ДИКРИ
Основни ТДИКРИ
Самостойни
ТДИКРИ

1

мал

3

мпл

едн

Градивни ТДИКРИ

Съвместими ТДИКРИ
Цялостни
ТДИКРИ

Дукоални
ТДИКРИ

Дукоплетни
ТДИКРИ

Вътрешни
ТДИКРИ

Външни
ТДИКРИ

ТИКР смисъл (вътрешно предназначение
на ТИКРП;
източник
супсенса)

ТИКР супсенс (феносуперстанта)
(външно
предназначение на
ТИКРП; начин на постигане на
смисъла)

ТИКР сусенсит (цялостно предназначение на
ТИКРП, което
има йерархична динамичност)

ТИКР дисустант

ТИКР дисустификант

ТИКР сусенсант

ТИКР сусенсат

ТИКР сенстат (съвкупностно вътрешно
предназначение на
ТИКРП;
съвкупностен източник
супсенса)

ТИКР супсенстат
(съвкупностно външно
предназначение на
ТИКРП; съвкупностен
начин на
постигане на
смисъла)

ТИКР сусенстатат (съвкупностно
цялостно
предназначение на
ТИКРП, което
има йерархична
динамичност)

ТИКР дисустат

ТИКР дисустификат

ТИКР сусенстант

ТИКР сусенстат

ТИКР сенсит (единно
вътрешно
предназначение на
ТИКРП;
единен източник
супсенса)

ТИКР
супсенсит
(единно
външно
предназначение на
ТИКРП;
единен начин на постигане на
смисъла)

ТИКР сусенстатит
(единно цялостно предназначение
на ТИКРП,
което има
йерархична
динамичност)

ТИКР дисустит

ТИКР дисустифитит

ТИКР сусенстинт

ТИКР сусенстит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на типичния диалектически икокореномически ингредиент [5]
Клетъчни ДИКРИ
Основни ТДИКРИ
Самостойни
ТДИКРИ

1

мал

2
3

мпл

едн

Градивни ТДИКРИ

Съвместими ТДИКРИ
Дукоални
ТДИКРИ
ТИКР
тристрант

ТИКР
тристратификант

ТИКР реалитант

ТИКР реалитат

ТИКР
тристрат

ТИКР
тристратификат

ТИКР реалититант

ТИКР реалититат

ТИКР
тристрит

ТИКР
тристратифитит

ТИКР реалититинт

ТИКР реалититит

Вътрешни
ТДИКРИ

Външни
ТДИКРИ

ТИКР естество (природа) (вътрешна реалност
на ТИКРП;
източник на
дадеността)

ТИКР даденост (външна
реалност на
ТИКРП; начин на валидизиране или
утвърждаване
на естеството)

ТИКР реалитит (цялостна реалност
на ТИКРП;
която има йерархична динамична устойчивост)

ТИКР натуритат (съвкупностна
вътрешна
реалност на
ТИКРП; съвкупностен
източник на
дадеността)

ТИКР фактитат (съвкупностна
външна реалност на
ТИКРП; съвкупностен
начин на валидизиране
или утвърждаване на
естеството)

ТИКР реалититатат (съвкупностна
цялостна
реалност на
ТИКРП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

ТИКР натуритит (единна вътрешна
рКеалност
на ИРП; единен източник
на дадеността)

ТИКР фактитит (единна външна
реалност на
ТИКРП; единен начин на
валидизиране
или утвърждаване на
естеството)

ТИКР реалититатит
(единна цялостна реалност на
ТИКРП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

180

Дукоплетни
ТДИКРИ

Цялостни
ТДИКРИ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Пояснения за табл. 1.2. ТДИКРИ означава типичен диалектически икокореномически ингредиент(и), изх – изходен ТДИКРИ, мал – мултисеален ТДИКРИ,
мпл – мултисеплетен ТДИКРИ, едн – единен ТДИКРИ. Подчертаните понятия
в последните две колони на таблицата обобщават само понятията, намиращи
се над тях на същата колона (които са отделни или единни ТДИКРИ и имат
посочените номера), а понятията, които са под подчертаните, обобщават само
понятията, намиращи се наляво на същия ред. Всички понятия имат определението типичен икокореномически, което е означено с ТИКР. Всеки ТДИКРИ
се отнася за определен типичен икокореномически предмет (ТИКРП). Когато
ТИКРП е икокореномически обект, съответният ТДИКРИ е обектен типичен
диалектически икокореномически ингредиент (ОТДИКРИ), а когато е икокореномическа система, съответният ДИКРИ е системен типичен диалектически
икокореномически ингредиент (СТДИКРИ). Затова настоящата таблица има
още два варианта – единият за ОТДИКРИ, а другият за СТДИКРИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.3. Конкретни разновидности на типичения диалектически икокореномически
ингредиент [1]
Клетъчни ТДИКРИ
Основни ТДИКРИ
Самостойни
ТДИКРИ

Градивни ТДИКРИ
Вътрешни
ТДИКРИ

Външни
ТДИКРИ

Съвместими ТДИКРИ
Цялостни
ТДИКРИ

Дукоални
ТДИКРИ

Дукоплетни
ТДИКРИ

1

изх

ИКР ценностност
(типична
същност)
(вътрешна
определеност на
ТИКРП; източник на
феността)

ИКР феност
(типично
явление
(външна определеност
на ТИКРП;
начин на
изразяване
на ценността)

ИКР диспотит (типичен
диспозит)
(цялостна
определеност на
ТИКРП, която има йерархичен характер)

ИКР диспотант
типичен
диспозант)

ИКР диспотат (типичен диспозат)

2

изх

ИКР контив
(типично
съдържание)
(вътрешно
състояние
на ТИКРП;
източник на
актива)

ИКР актив
(типична
форма) (външно състояние на
ТИКРП;
начин на
съществуване на
контива)

ИКР специИКР спетит (типичен
цитант
специфит)
(типичен
(цялостно
специфант)
състояние на
ТИКРП, което
има устойчив
характер)

ИКР специтат (типичен специфат)

3

изх

ИКР субстат (типична
субстанция)
(вътрешно
същество
или основание на
ТИКРП;
източник на
запаса)

ИКР запас
(типична
субстанта)
(външно
същество
или основание на
ТИКРП; начин на реализиране на
субстата)

ИКР сустатит (типичен
сустит) (цялостно същество или
основание на
ТИКРП, което
има динамичен характер)

ИКР сустатат (типичен сустат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.3. Конкретни разновидности на типичения диалектически икокореномически
ингредиент [2]
Клетъчни ТДИКРИ
Основни ТДИКРИ
Самостойни
ТДИКРИ

1

мал

2

мпл

Градивни ТДИКРИ

Съвместими ТДИКРИ
Цялостни
ТДИКРИ

Дукоални
ТДИКРИ

Дукоплетни
ТДИКРИ

Вътрешни
ТДИКРИ

Външни
ТДИКРИ

ИКР типосъщина (типична същина) (вътрешно битие на
ТИКРП; източник на
типопроявлението)

ИКР типопроявление
(типично
проявление)
(външно
битие на
ТИКРП; начин на изявяване на
типосъщината)

ИКР типоесфеноформит
(цялостно
битие на
ТИКРП; което има йерархична устойчивост)

ИКР типодиспецифант (типичен диспецифант)

ИКР типодиспецификант
(типичен
диспецификант)

ИКР типоесфеноформант
(типичен
есфеноформант)

ИКР типоесфеноформат
(типичен
есфеноформат)

ИКР типоИКР типоесконтентат феноформат
(типичен
(типичен
есконтентат) феноформа(съвкупнос- тат) (съвкуптно вътностно
решно бивъншно битие на
тие на
ТИКРП;
ТИКРП; съвсъвкупноскупностен
тен източник
начин на
на типопро- изявяване на
явлението) типобитието)

ИКР типесфеноформататат (типичен есфеноформататат)
(съвкупностно цялостно
битие на
ТИКРП; което има йерархична устойчивост)

ИКР типодиспецифат (типичен диспецифат)

ИКР типдиспецификат (типичен диспецификат)

ИКР типоесфеноформатант
(типичен
есфеноформатант)

ИКР типоесфеноформатат
(типичен
есфеноформатат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

ИКР типоИКР типоесконтентит феноформа(типичен
тит (типичен
есконтентит) феноформа(единно
тит) (единно
вътрешно
външно бибитие на
тие на
ТИКРП;
ТИКРП;
единен изединен наточник на
чин на изятипопрояввяване на
лението)
типобитието)

184

ИКР типоесфеноформататит (типичен есфеноформататит)
(единно цялостно битие на
ТИКРП; което има йерархична устойчивост)
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ИКР типодиспецифит (типичен диспецифит)

ИКР типодиспецифитит (типичен диспецифитит)

ИКР типоесфеноформатинт
(типичен
есфеноформатинт)

ИКР типоесфеноформатит
(типичен
есфеноформатит)
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до ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.3. Конкретни разновидности на типичения диалектически икокореномически
ингредиент [3]
Клетъчни ТДИКРИ
Основни ТДИКРИ
Самостойни
ТДИКРИ

2

мал

3

мпл

Градивни ТДИКРИ

Съвместими ТДИКРИ
Дукоални
ТДИКРИ
ИКР типоспецисустант
(типичен
специсустант)

ИКР типоспецисустификант (типичен специсустификант)

ИКР типосустрант
(типичен
сустрант)

ИКР типосустрат
(типичен
сустрат)

ИКР типоспецисустат (типичен специсустат)

ИКР типоспецисустификат (типичен специсустификат)

ИКР типосустратант
(типичен
сустратант)

ИКР типосустратат
(типичен
сустратат)

Вътрешни
ТДИКРИ

Външни
ТДИКРИ

ИКР типосубстрат
(типичен
субстрат)
(вътрешна
основа на
ТИКРП; източник на
типосуперстрата)

ИКР типосуперстрат
(типичен
суперстрат)
(външна основа на
ТИКРП; начин на осъществяване
на типосубстрата)

ИКР типосустрит (типичен сустрит) (цялостна основа
на ТИКРП,
която има
динамична
устойчивост)

ИКР типосубстратат
(типичен
субстратат)
(съвкупностна вътрешна основа на
ТИКРП; съвкупно-стен
източник на
типосуперстратата)

ИКР типосуперстратат (типичен
суперстратат) (съвкупностна
външна основа на
ТИКРП; съвкупностен
начин на
осъществяване на типосубстратата)

ИКР типосустрататат
(типичен сустрататат)
(съвкупностна цялостна
основа на
ТИКРП, която има динамична
устойчивост)
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Дукоплетни
ТДИКРИ

Цялостни
ТДИКРИ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

ИКР типосубстратит
(типичен
субстратит)
(единна
вътрешна
основа на
ТИКРП;
единен източник на
типосуперстратита)

ИКР типосуперстратит (типичен
суперстратит) (единна
външна основа на
ТИКРП;
единен начин на осъществяване
на типосубстратита)

186

Типосустрататит (типичен сустрататит) (единна
цялостна
основа на
ТИКРП, която има динамична устойчивост)
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ИКР типосустратит
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сустратит)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.3. Конкретни разновидности на типичения диалектически икокореномически
ингредиент [4]
Клетъчни ТДИКРИ
Основни ТДИКРИ
Самостойни
ТДИКРИ

1

мал

3

мпл

Градивни ТДИКРИ

Съвместими ТДИКРИ
Дукоплетни
ТДИКРИ

Цялостни
ТДИКРИ

Дукоални
ТДИКРИ
ИКР типодисустант
(типичен
дисустант)

ИКР типодисустификант
(типичен
дисустификант)

Вътрешни
ТДИКРИ

Външни
ТДИКРИ

ИКР типосмисъл (типичен смисъл) (вътрешно предназначение
на ТИКРП;
източник
типосупсенса)

ИКР типосупсенс (типичен супсенс) (външно предназначение на
ТИКРП; начин на постигане на
типосмисъла)

ИКР типосусенсит (типичен сусенсит)
(цялостно
предназначение на
ТИКРП, което
има йерархична динамичност)

ИКР типосусенсант
(типичен
сусенссант)

ИКР типосусенсат
(типичен
сусенсат)

ИКР типосенстат (типичен сенстат) (съвкупностно вътрешно
предназначение на
ТИКРП;
съвкупностен източник
типосупсенса)

ИКР типосупсенстат
(типичен
супсенстат)
(съвкупностно външно
предназначение на
ТИКРП; съвкупностен
начин на
постигане на
типосмисъла)

ИКР типосу- ИКР типосенстатат
дисустат
(типичен су(типичен
сенстатат)
дисустат)
(съвкупностно цялостно
предназначе- ИКР типоние на
сусенстант
ТИКРП, което
(типичен
има йерарсусенстант)
хична
динамичност)

ИКР типодисустификат (типичен дисустификат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

ИКР типосенсит (типичен сенсит) (единно
вътрешно
предназначение на
ТИКРП;
единен източник типосупсенса)

ИКР типосупсенсит
(типичен
супсенсит)
(единно
външно
предназначение на
ТИКРП;
единен начин на постигане на
типосмисъла)

188

ИКР типосу- ИКР типосенстатит
дисустит
(типичен су(типичен
сенстатит)
дисустит)
(единно цялостно предназначение
ИКР типона ТИКРП,
сусенстинт
което има
(типичен
йерархична сусенстинт)
динамичност)
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ИКР типосусенстит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.3. Конкретни разновидности на типичения диалектически икокореномически
ингредиент [5]
Клетъчни ТДИКРИ
Основни ТДИКРИ
Самостойни
ТДИКРИ

1

мал

2
3

мпл

Градивни ТДИКРИ

Съвместими ТДИКРИ
Дукоални
ТДИКРИ
ИКР типотристрант (типичен
тристрант)

ИКР типотристратификант (типичен
тристратификант)

ИКР типореалитант
(типичен
реалитант)

ИКР типореалитат
(типичен
реа-литат)

Типотристрат (типичен
тристрат)

Типотристратификат (типичен тристратификат)

ИКР типореалититант (типичен реалититант)

ИКР типореалититат (типичен реалититат)

Вътрешни
ТДИКРИ

Външни
ТДИКРИ

ИКР типоестество
(типично
естество)
(вътрешна
реалност на
ТИКРП; източник на
дадеността)

ИКР типодаденост
(типична
даденост)
(външна реалност на
ТИКРП; начин на валидизиране или
утвърждаване на типоестеството)

ИКР типореалитит (типичен реалитит) (цялостна реалност на
ТИКРП; която има йерархична динамична устойчивост)

ИКР типонатуритат
(типичен
натуритат)
(съвкупностна вътрешна реалност на
ТИКРП;
съвкупностен източник
на типодадеността)

ИКР типофактитат
(типичен
фактитат)
(съвкупностна външна
реалност на
ТИКРП; съвкупностен
начин на
валидизиране или утвърждаване
на типоестеството)

ИКР типореалититатат
(типичен
реалититат)
(съвкупностна цялостна
реалност на
ТИКРП; която има йерархична динамична устойчивост)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

ИКР типонатуритит
(типичен
натуритит)
(единна
вътрешна
реалност на
ТИКРП;
единен източник на
типодадеността)

ИКР типоИКР типорефактитит
алититатит
(типичен
(типичен
фактитит)
реалититатит)
(единна
(единна цявъншна ре- лостна реалалност на
ност на
ТИКРП;
ТИКРП; кояединен нато има йерарчин на валихична динадизиране или
мична усутвърждаватойчивост)
не на типоестеството)

ИКР типотристрит (типичен тристрит)

ИКР типотристратифитит
(типичен
тристратифитит)

ИКР типореалититинт (типичен реалититинт)

ИКР типореалититит (типичен реалититит)

Пояснения за табл. 1.3. ТДИКРИ означава типичен диалектически икокореномически ингредиент(и), изх – изходен ТДИКРИ, мал – мултисеален ТДИКРИ,
мпл – мултисеплетен ТДИКРИ, едн – единен ТДИКРИ. Подчертаните понятия
в последните две колони на таблицата обобщават само понятията, намиращи
се над тях на същата колона (които са отделни или единни ТДИКРИ и имат
посочените номера), а понятията, които са под подчертаните, обобщават само
понятията, намиращи се наляво на същия ред. Всички понятия имат определението икокореномически, което за краткост е означено с ИКР или е пропуснато. Всеки ТДУИРИ се отнася за определен типичен икокореномически предмет (ТИКРП). Когато ТИКРП е икокореномически обект, съответният ТДИКРИ е обектен типичен диалектически икокореномически ингредиент (ОТДИКРИ), а когато е икокореномическа система, съответният ТДИКРИ е системен
типичен диалектически икокореномически ингредиент (СТДИРИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за ОТДИКРИ, а другият за
СТДИКРИ.

1. Разновидности на клетъчния типичен диалектически икокореномически ингредиент
Множеството от типични диалектически икокореномически ингредиенти
е съставено от типични диалектически икокореномически клетки, всяка
една от които включва вътрешен, външен, цялостен, дукоален и дукомплетен ТДИКРИ (табл. 1), както и комбинации от тях (към последните се числят
градивният, основният, съвместимият, унитарният, масивният, частният и уникоалният ТДИКРИ). Всички те са клетъчни ТДИКРИ и са разновидности на клетъчния ТДИКРИ. Комбиниранията и сеченията на клетъчните
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------и самостойните ТДИКРИ образуват подразновидности на клетъчните и на самостойните ТДИКРИ, които взаимно се покриват. За да се избегнат повторения, подразновидностите са посочени само при самостойните ТДИКРИ.

1.1. Вътрешен, външен, цялостен, градивен, основен, дукоални, дукомплетен, съвместим и клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент
Вътрешният и външният ТДИКРИ (посчени по-горе) са разновидности на
градивния типичен диалектически икокореномически ингредиент* (constructive typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен градивен
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object constructive
typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system constructive typical dialectical ecocorenomic ingredient)], така че вътрешният ТДИКРИ е вътрешен
градивен ТДИКРИ, а външният ТДИКРИ е външен градивен ТДИКРИ. Вътрешни и външни градивни ТДИКРИ съответно са: икокореномическата ценностност и икокореномическата феност, икокореномическият контив и икокореномическият актив, икокореномическият субстат и икокореномическият запас; икокореномическата ценностност и икокореномическият актив,
икокореномическата ценностност и икокореномическият запас, икокореномическият контив и икокореномическата феност и т.н. Вътрешният и външният ТДИКРИ в своята диалектическа цялостност образуват цялостния типичен диалектически икокореномически ингредиент* (entire typical dialectical
ecocorenomic ingredient), който е и самият икокореномически предмет (последният като цялостност от вътрешната и външната му страна) [в т.ч. обектен
цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object
entire typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system entire typical dialectical ecocorenomic ingredient)]. Цялостни ТДИКРИ са икокореномическият
диспотит, икокореномическият специтит, икокореномическият сустатит и
т.н. Градивният и цялостният ТДИКРИ са разновидности на основния типичен диалектически икокореномически ингредиент* (basic typical dialectical
ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен основен типичен диалектически
икокореномически ингредиент* (object basic typical dialectical ecocorenomic
ingredient) и системен основен типичен диалектически икокореномически
ингредиент* (system basic typical dialectical ecocorenomic ingredient)], така че
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------градивният ТДИКРИ е градивен основен ТДИКРИ, а цялостният ТДИКРИ е
цялостен основен ТДИКРИ.
Общо понятие за вътрешния и външния ТДИКРИ е дукоалният типичен
диалектически икокореномически ингредиент* (ducoal typical dialectical
ecocorenomic ingredient) (двузначен ТДИКРИ; ТДИКРИ с две значения) [в т.ч.
обектен дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент*
(object ducoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен дукоален
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system ducoal
typical dialectical ecocorenomic ingredient)]; той е общо понятие за вътрешен и
външен ТДИКРИ, така че дукоалният ТДИКРИ е или вътрешен ТДИКРИ, или
външен ТДИКРИ. Дукоални ТДИКРИ са икокореномическият диспотант,
икокореномическият специтант, икокореномическият сустатант и т.н. Вътрешният и външният ТДИКРИ (взети като отделни понятия) образуват двойка
от ТДИКРИ, която е понятието за дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (ducoplete typical dialectical ecocorenomic ingredient) (двуелементен ТДИКРИ) [в т.ч. обектен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object ducoplete typical dialectical
ecocorenomic ingredient) и системен дукоплетен типичен диалектически
икокореномически ингредиент* (system ducoplete typical dialectical ecocorenomic ingredient)]. Дукоплетни ТДИКРИ са икокореномическият диспотат, икокореномическият специтат, икокореномическият сустатат и т.н.
Дукоалният и дукоплетния ТДИКРИ са разновидности на съвместимия типичен диалектически икокореномически ингредиент* (compatible typical dialectical ecocorenomic ingredient) (съвместим на основния ТДИКРИ) [в т.ч.
обектен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object compatible typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен
съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system compatible typical dialectical ecocorenomic ingredient)], така че дукоалният
ТДИКРИ е дукоален съвместим ТДИКРИ, а дукоплетният ТДИКРИ е
дукоплетен съвместим ТДИКРИ.
Основният и съвместимият ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент*
(cellular typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен клетъчен
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object cellular
typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system cellular typical dialectical ecocorenomic ingredient)], така че основният ТДИКРИ е основен клетъчен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТДИКРИ, а съвместимият ТДИКРИ е съвместим клетъчен ТДИКРИ. Клетъчните ТДИКРИ от даден самостоен вид образуват някаква диалектическа
икокореномическа клетка* (typical dialectical ecocorenomic cell) [в т.ч. обектна диалектическа икокореномическа клетка* (object typical dialectical ecocorenomic cell) и системна диалектическа икокореномическа клетка* (system typical dialectical ecocorenomic cell)] в множеството от типичен диалектически икокореномически ингредиенти; затова посоченото множество е семейство от типичен диалектически икокореномически клетки. Който и да е типичен
диалектически икокореномически ингредиент е винаги клетъчен и принадлежи
на дадена диалектическа икокореномическа клетка.
1.2. Унитарен, масивен, частен и уникоален типичен диалектически
икокореномически ингредиент
Основният и дукоалният ТДИКРИ са разновидности на унитарния типичен диалектически икокореномически ингредиент* (unitary typical dialectical ecocorenomic ingredient) (тъй като е едноелементен клетъчен ТДИКРИ) [в
т.ч. обектен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object unitary typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен
унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system
unitary typical dialectical ecocorenomic ingredient)], така че основният ТДИКРИ
е основен унитарен ТДИКРИ, а дукоалният ТДИКРИ е дукоален унитарен
ТДИКРИ. От своя страна унитарният ТДИКРИ и дукоплетният ТДИКРИ са
разновидности на клетъчния ТДИКРИ.
Цялостният и съвместимият ТДИКРИ са разновидности на масивния типичен диалектически икокореномически ингредиент* (massive typical dialectical ecocorenomic ingredient) (тъй като е масив от вътрешни и външни
ТДИКРИ) [в т.ч. обектен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object massive typical dialectical ecocorenomic ingredient) и
системен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system massive typical dialectical ecocorenomic ingredient)], така че цялостният ТДИКРИ е цялостетн масивен ТДИКРИ, а съвместимият ТДИКРИ е
съвместим масивен ТДИКРИ. От своя страна масивният ТДИКРИ и градивният ТДИКРИ са разновидности на клетъчния ТДИКРИ.
Градивният и съвместимият ТДИКРИ са разновидности на частния типичен диалектически икокореномически ингредиент* (particular typical dialectical ecocorenomic ingredient) (тъй като не съдържа цялостен вътрешен и
външен ТДИКРИ) [в т.ч. обектен частен типичен диалектически икокоре-

193

1668

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТЕНЗОР (КД)
до ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически ингредиент* (object particular typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system particular typical dialectical ecocorenomic ingredient)], така че
градивният ТДИКРИ е градивен частен ТДИКРИ, а съвместимият ТДИКРИ е
съвместим частен ТДИКРИ. От своя страна частният ТДИКРИ и цялостният
ТДИКРИ са разновидности на клетъчния ТДИКРИ.
Основният и дукоплетният ТДИКРИ са разновидности на уникоалния
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (unicoal typical
dialectical ecocorenomic ingredient) (тъй като съдържа еднозначни клетъчни
ТДИКРИ) [в т.ч. обектен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object unicoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) и
системен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system unicoal typical dialectical ecocorenomic ingredient)], така че основният ТДИКРИ е основен уникоален ТДИКРИ, а дукоплетният ТДИКРИ е дукомплетен уникоален ТДИКРИ. От своя страна уникоалният ТДИКРИ и дукоалният ТДИКРИ са разновидности на клетъчния ТДИКРИ.
2. Разновидности на самостойния типичен диалектически икокореномически ингредиент
Разновидности на самостойния ТДИКРИ са изходният, единният,
мултисеалният и мултисеплетният ТДИКРИ (табл. 1), както и комбинации от тях (към последните се числят отделният, съставният, самостоятелният, комбинираният, разединеният и унисеалният ТДИКРИ). Всички
те са самостойни ТДИКРИ и са разновидности на самостойния ТДИКРИ.

2.1. Изходен типичен диалектически икокореномически ингредиент
Изходният типичен диалектически икокореномически ингредиент*
(initial typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object initial typical
dialectical ecocorenomic ingredient) и системен изходен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system initial typical dialectical ecocorenomic ingredient)] е този, който на дадено равнище на диалекическа конституираност има самостоятелна и специфична определеност, не може да
бъде разложен на други ТДИКРИ и служи за извеждането на останалите
ТДИКРИ на същото това равнище. Разновидности на изходния ТДИКРИ са:
(1) изходният вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (initial internal typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обек194
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тен изходен вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object initial internal typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен изходен вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system initial internal typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той
съвместно е изходен ТДИКРИ и вътрешен ТДИКРИ), (2) изходният външен
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (initial external
typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен външен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object initial external
typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен изходен външен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system initial external
typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е изходен ТДИКРИ и
външен ТДИКРИ), (3) изходният цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (initial entire typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object initial entire typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен изходен цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system initial entire typical dialectical ecocorenomic
ingredient)] (той съвместно е изходен ТДИКРИ и цялостен ТДИКРИ), (4) изходният дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (initial ducoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен
изходен дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент*
(object initial ducoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен изходен дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент*
(system initial ducoal typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно
е изходен ТДИКРИ и дукоален ТДИКРИ), (5) изходният дукоплетен типичен
диалектически икокореномически ингредиент* (initial ducoplete typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен дукоплетен типичен
диалектически икокореномически ингредиент* (object initial ducoplete typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен изходен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system initial ducoplete
typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е изходен ТДИКРИ и
дукоплетен ТДИКРИ). Петорката (1) – (5) образува някаква изходна диалектическа икокореномическа клетка* (initial typical dialectical ecocorenomic
cell) [в т.ч. обектна изходна диалектическа икокореномическа клетка* (object initial typical dialectical ecocorenomic cell) и системна изходна диалектическа икокореномическа клетка* (system initial typical dialectical ecocorenomic cell)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изходният вътрешен ТДИКРИ и изходният външен ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за изходен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (initial constructive typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object initial constructive typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен изходен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system initial constructive typical
dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е изходен ТДИКРИ и градивен ТДИКРИ), наречен още първичен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (primary typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в
т.ч. обектен първичен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object primary typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен
първичен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system
primary typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (табл. 2). Тоест изходният
ТДИКРИ и градивният ТДИКРИ формират понятието за първичен ТДИКРИ
(всички останали ТДИКРИ, освен първичните ТДИКРИ, са вторични ТДИКРИ). Затова пък изходният ТДИКРИ или градивният ТДИКРИ формират понятието за начален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (inceptive typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен начален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object inceptive typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен начален първичен
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system inceptive
typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (всички останали ТДИКРИ, освен
началните ТДИКРИ, са обобщени ТДИКРИ). Разновидности на началния
ТДИКРИ са разновидностите на отделния ТДИКРИ и тези на градивния
ТДИКРИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Първичен и обобщен типичен диалектически икокореномически ингредиент
Клетъчен ТДИКРИ
Градивен ТДИКРИ
Типичен диалектически
икокореномически ингредиент (ТДИКРИ)

Основен ТДИКРИ

Изходен градивен
ТДИКРИ =
= първичен
ТДИКРИ

Цялостен Дукоален
ТДИКРИ ТДИКРИ

Дукоплетен
ТДИКРИ

Изходен масивен ТДИКРИ

Мултисеален
ТДИКРИ

Единен
ТДИКРИ

Изходен
ТДИКРИ

Външен
ТДИКРИ

Комбиниран градивен ТДИКРИ

Комбиниран масивен ТДИКРИ
=
= обобщен ТДИКРИ

Мултисеплетен
ТДИКРИ

Отделен ТДИКРИ
Съставен ТДИКРИ

Изходен
ТДИКРИ
Комбиниран ТДИКРИ

Съвместим ТДИКРИ

Градивен ТДИКРИ
Вътрешен
ТДИКРИ

Самостоен ТДИКРИ

Масивен ТДИКРИ

Пояснения за табл. 2. Изходният масивен ТДИКРИ, комбинираният градивен
ТДИКРИ и комбиниранит масивен (обобщеният) ТДИКРИ образуват вторичните ТДИКРИ. Изходният масивен ТДИКРИ, комбинираният градивен
ТДИКРИ и изходният градивен (първичнияг) ТДИКРИ образуват началните
ТДИКРИ. (Вж. поясненията към табл. 1)
Изходният градивен ТДИКРИ и изходният цялостен ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за изходен основен типичен диалектически
икокореномически ингредиент* (initial basic typical dialectical ecocorenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ingredient) [в т.ч. обектен изходен основен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object initial basic typical dialectical ecocorenomic
ingredient) и системен изходен основен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system initial basic typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е изходен ТДИКРИ и основен ТДИКРИ). Изходният дукоален ТДИКРИ и изходният дукоплетен ТДИКРИ са разновидности на пообщото понятие за изходен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент* (initial compatible typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object initial compatible typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен изходен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system initial compatible typical dialectical
ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е изходен ТДИКРИ и съвместим
ТДИКРИ). Изходният основен ТДИКРИ и изходният съвместим ТДИКРИ са
разновидности на по-общото понятие за изходен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (initial cellular typical dialectical
ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object initial cellular typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен изходен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system initial cellular typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е изходен ТДИКРИ и клетъчен
ТДИКРИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват изходната диалектическа икокореномическа клетка.
Изходният основен ТДИКРИ и изходният дукоален ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за изходен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (initial unitary typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object initial unitary typical dialectical
ecocorenomic ingredient) и системен изходен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system initial unitary typical dialectical
ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е изходен ТДИКРИ и унитарен
ТДИКРИ). Изходният цялостен ТДИКРИ и изходният съвместим ТДИКРИ са
разновидности на по-общото понятие за изходен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (initial massive typical dialectical
ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object initial massive typical dialectical
ecocorenomic ingredient) и системен изходен масивен типичен диалектичес-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки икокореномически ингредиент* (system initial massive typical dialectical
ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е изходен ТДИКРИ и масивен ТДИКРИ). Изходният градивен ТДИКРИ и изходният съвместим ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за изходен частен типичен диалектически
икокореномически ингредиент* (initial particular typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object initial particular typical dialectical
ecocorenomic ingredient) и системен изходен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system initial particular typical dialectical
ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е изходен ТДИКРИ и частен ТДИКРИ). Изходният основен ТДИКРИ и изходният дукомплетен ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за изходен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (initial unicoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object initial unicoal typical dialectical
ecocorenomic ingredient) и системен изходен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system initial unicoal typical dialectical
ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е изходен ТДИКРИ и уникоален
ТДИКРИ).
2.2. Единен типичен диалектически икокореномически ингредиент
Единният типичен диалектически икокореномически ингредиент*
(united typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен единен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object united typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен единен типичен диалектически
икокореномически ингредиент* (system united typical dialectical ecocorenomic
ingredient)] е този, който на дадено равнище на диалекическа конституираност има самостоятелна и специфична определеност, чрез съединяване е формиран от изходни ТДИКРИ или от други единни ТДИКРИ, но е неделим и не
може да бъде разложен обратно от формиралите го ТДИКРИ на същото това
равнище. Негови разновидности са: (1) единният вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (united internal typical dialectical
ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен единен вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object united internal typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен единен вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system united internal typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е единен ТДИКРИ и вътрешен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТДИКРИ), (2) единният външен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (united external typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в
т.ч. обектен единен външен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object united external typical dialectical ecocorenomic ingredient) и
системен единен външен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system united external typical dialectical ecocorenomic ingredient)]
(той съвместно е единен ТДИКРИ и външен ТДИКРИ), (3) единният цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (united entire
typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен единен цялостен
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object united entire
typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен единен цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system united entire
typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е единен ТДИКРИ и
цялостен ТДИКРИ), (4) единният дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (united ducoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен единен дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object united ducoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен единен дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system united ducoal typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е единен ТДИКРИ и дукоален ТДИКРИ), (5) единният дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент*
(united ducoplete typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен единен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент*
(object united ducoplete ecocorenomic ingredient) и системен единен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system united
ducoplete typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е единен
ТДИКРИ и дукоплетен ТДИКРИ). Петорката (1) – (5) образува някаква единна
диалектическа икокореномическа клетка* (united typical dialectical ecocorenomic cell) [в т.ч. обектна единна диалектическа икокореномическа
клетка* (object united typical dialectical ecocorenomic cell) и системна единна
диалектическа икокореномическа клетка* (system united typical dialectical
ecocorenomic cell)].
Единният цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент е наречен още холистичен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (whole typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч.
обектен холистичен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object whole typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен хо-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------листичен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system
whole typical dialectical ecocorenomic ingredient)]. Тоест единният ТДИКРИ и
цялостният ТДИКРИ формират понятието за холистичен ТДИКРИ (всички
останали ТДИКРИ, освен холистичните ТДИКРИ, са нехолистични ТДИКРИ). Затова пък единният ТДИКРИ или цялостният ТДИКРИ формират понятието за съединен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (joint typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен съединен
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object joint typical
dialectical ecocorenomic ingredient) и системен съединен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system joint typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (всички останали ТДИКРИ, освен съединените ТДИКРИ, са разделени ТДИКРИ). Разновидности на съединения ТДИКРИ са разновидностите на единния ТДИКРИ и тези на цялостния ТДИКРИ.
Единният вътрешен ТДИКРИ и единният външен ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за единен градивен типичен диалектически
икокореномически ингредиент* (united constructive typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен единен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object united constructive typical dialectical
ecocorenomic ingredient) и системен единен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system united constructive typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е единен ТДИКРИ и градивен
ТДИКРИ). От своя страна единният градивен ТДИКРИ и единният цялостен
ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за единен основен типичен
диалектически икокореномически ингредиент* (united basic typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен единен основен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object united basic typical dialectical
ecocorenomic ingredient) и системен единен основен типичен диалектически
икокореномически ингредиент* (system united basic typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е единен ТДИКРИ и основен ТДИКРИ).
Единният дукоален ТДИКРИ и единният дукоплетен ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за единен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент* (united compatible typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен единен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object united compatible typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен единен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system united compatible typical
dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е единен ТДИКРИ и съв201
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------местим ТДИКРИ). Единният основен ТДИКРИ и единният съвместим ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за единен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (united cellular typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен единен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object united cellular typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен единен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system united cellular typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е единен ТДИКРИ и клетъчен
ТДИКРИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват единната
диалектическа икокореномическа клетка.
Единният основен ТДИКРИ и единният дукоален ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за единен унитарен типичен диалектически
икокореномически ингредиент* (united unitary typical dialectical ecocorenomic
ingredient) [в т.ч. обектен единен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object united unitary typical dialectical ecocorenomic
ingredient) и системен единен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system united unitary typical dialectical ecocorenomic
ingredient)] (той съвместно е единен ТДИКРИ и унитарен ТДИКРИ). Единният
цялостен ТДИКРИ и единният съвместим ТДИКРИ са разновидности на пообщото понятие за единен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (united massive typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в
т.ч. обектен единен масивен типичен диалектически икокореномически
ингредиент* (object united massive typical dialectical ecocorenomic ingredient) и
системен единен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system united massive typical dialectical ecocorenomic ingredient)]
(той съвместно е единен ТДИКРИ и масивен ТДИКРИ). Единният градивен
ТДИКРИ и единният съвместим ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за единен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (united particular typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен единен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object united particular typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен единен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system united particular typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той
съвместно е единен ТДИКРИ и частен ТДИКРИ). Единният основен ТДИКРИ
и единният дукомплетен ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за
единен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (united unicoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент*
(object united unicoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен
единен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент*
(system united unicoal typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно
е единен ТДИКРИ и уникоален ТДИКРИ).
2.3. Отделен типичен диалектически икокореномически ингредиент
Изходният ТДИКРИ и единният ТДИКРИ са разновидности на по-общото
понятие за отделен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (separate typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object separate
typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен отделен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system separate typical dialectical ecocorenomic ingredient)], така че изходният ТДИКРИ е изходен отделен
ТДИКРИ, а единният ТДИКРИ е единен отделен ТДИКРИ. Негови разновидности са: (1) отделният вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (separate internal typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object separate internal typical dialectical ecocorenomic
ingredient) и системен отделен вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system separate internal typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е отделен ТДИКРИ и вътрешен ТДИКРИ), (2) отделният външен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (separate external typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч.
обектен отделен външен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object separate external typical dialectical ecocorenomic ingredient) и
системен отделен външен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system separate external typical dialectical ecocorenomic ingredient)]
(той съвместно е отделен ТДИКРИ и външен ТДИКРИ), (3) отделният цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (separate entire
typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен цялостен
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object separate entire typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен отделен цялостен
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system separate
entire typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е отделен
ТДИКРИ и цялостен ТДИКРИ), (4) отделният дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (separate ducoal typical dialectical eco-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------corenomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object separate ducoal typical dialectical
ecocorenomic ingredient) и системен отделен дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system separate ducoal typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е отделен ТДИКРИ и дукоален
ТДИКРИ), (5) отделният дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (separate ducoplete typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object separate ducoplete typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен отделен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system separate ducoplete typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е отделен ТДИКРИ и дукоплетен
ТДИКРИ). Петорката (1) – (5) образува някаква отделна диалектическа икокореномическа клетка* (separate typical dialectical ecocorenomic cell) [в т.ч.
обектна отделна диалектическа икокореномическа клетка* (object separate
typical dialectical ecocorenomic cell) и системна отделна диалектическа икокореномическа клетка* (system separate typical dialectical ecocorenomic cell)].
Отделният вътрешен ТДИКРИ и отделният външен ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за отделен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (separate constructive typical dialectical
ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object separate constructive typical
dialectical ecocorenomic ingredient) и системен отделен градивен типичен
диалектически икокореномически ингредиент* (system separate constructive
typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е отделен ТДИКРИ и
градивен ТДИКРИ). От своя страна отделният градивен ТДИКРИ и отделният
цялостен ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за отделен основен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (separate basic
typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен основен
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object separate basic typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен отделен основен
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system separate
basic typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е отделен
ТДИКРИ и основен ТДИКРИ). Отделният дукоален ТДИКРИ и отделният дукоплетен ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за отделен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент* (separate
compatible typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object
separate compatible typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен отделен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент*
(system separate compatible typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е отделен ТДИКРИ и съвместим ТДИКРИ). Отделният основен ТДИКРИ и отделният съвместим ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие
за отделен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (separate cellular typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен
отделен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object separate cellular typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен отделен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system separate cellular typical dialectical ecocorenomic ingredient)]
(той съвместно е отделен ТДИКРИ и клетъчен ТДИКРИ). Посочените по-горе
пет негови разновидности образуват отделната диалектическа икокореномическа клетка.
Отделният основен типичен диалектически икокореномически ингредиент е наречен още предпоставен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (prerequisited typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в
т.ч. обектен предпоставен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object prerequisited typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен предпоставен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system prerequisited typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (табл. 3).
Тоест отделният ТДИКРИ и основният ТДИКРИ формират понятието за
предпоставен ТДИКРИ (всички останали ТДИКРИ, освен предпоставените
ТДИКРИ, са изведени ТДИКРИ). Затова пък отделният ТДИКРИ или основният ТДИКРИ формират понятието за независим типичен диалектически
икокореномически ингредиент* (independent typical dialectical ecocorenomic
ingredient) [в т.ч. обектен независим типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object independent typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен независим типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system independent typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (всички останали ТДИКРИ, освен независимите ТДИКРИ, са зависими ТДИКРИ).
Разновидности на независимия ТДИКРИ са разновидностите на отделния
ТДИКРИ и тези на основния ТДИКРИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Предпоставен и зависим типичен диалектически икокореномически ингредиент
Клетъчен ТДИКРИ
Основен ТДИКРИ
Градивен ТДИКРИ
Вътрешен
ТДИКРИ

Външен
ТДИКРИ

Цялостен
ТДИКРИ

Дукоален
ТДИКРИ

Дукоплетен
ТДИКРИ

Отделен основен ТДИКРИ =
= предпоставен ТДИКРИ

Отделен съвместим
ТДИКРИ

Съставен основен ТДИКРИ

Съставен
съвместим ТДИКРИ =
= зависим ТДИКРИ

Мултисеален
ТДИКРИ

Единен
ТДИКРИ

Изходен
ТДИКРИ

Съвместим ТДИКРИ

Мултисеплетен
ТДИКРИ

Отделен ТДИКРИ
Съставен ТДИКРИ

Самостоен ТДИКРИ

Типичен диалектически икокореномически ингредиент
(ТДИКРИ)

Пояснения. Отделният съвместим ТДИКРИ, съставният основен ТДИКРИ и
съставният съвместим (зависимият) ТДИКРИ образуват изведените ТДИКРИ.
Отделният съвместим ТДИКРИ, съставният основен ТДИКРИ и отделният основен (предпоставеният) ТДИКРИ образуват независимите ТДИКРИ. (Вж.
поясненията към табл. 1)
Отделният основен ТДИКРИ и отделният дукоален ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за отделен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (separate unitary typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object separate unitary typical dialectical
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecocorenomic ingredient) и системен отделен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system separate unitary typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е отделен ТДИКРИ и унитарен
ТДИКРИ). Отделният цялостен ТДИКРИ и отделният съвместим ТДИКРИ са
разновидности на по-общото понятие за отделен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (separate massive typical dialectical
ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object separate massive typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен отделен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system separate massive typical
dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е отделен ТДИКРИ и масивен ТДИКРИ). Отделният градивен ТДИКРИ и отделният съвместим ТДИКРИ
са разновидности на по-общото понятие за отделен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (separate particular typical dialectical
ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object separate particular typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен отделен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system separate particular typical
dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е отделен ТДИКРИ и частен ТДИКРИ). Отделният основен ТДИКРИ и отделният дукомплетен ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за отделен уникоален типичен
диалектически икокореномически ингредиент* (separate unicoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен уникоален типичен
диалектически икокореномически ингредиент* (object separate unicoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен отделен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system separate unicoal
typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е отделен ТДИКРИ и
уникоален ТДИКРИ).

2.4. Мултисеален типичен диалектически икокореномически ингредиент
Мултисеалният типичен диалектически икокореномически ингредиент* (multiseal typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object
multiseal typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен мултисеален
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system multiseal
typical dialectical ecocorenomic ingredient)] е многозначен ТДИКРИ (ТДИКРИ с
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------много значения), като всяко отделно значение отговаря на някакъв отделен
ТДИКРИ; той е общо понятие за всички или за част от всички отделни ТДИКРИ. Негови разновидности са: (1) мултисеалният вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (multiseal internal typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object multiseal internal
typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен мултисеален вътрешен
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system multiseal
internal typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален ТДИКРИ и вътрешен ТДИКРИ), (2) мултисеалният външен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (multiseal external typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален външен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object multiseal external
typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен мултисеален външен
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system multiseal
external typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален ТДИКРИ и външен ТДИКРИ), (3) мултисеалният цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (multiseal entire typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален цялостен типичен
диалектически икокореномически ингредиент* (object multiseal entire typical
dialectical ecocorenomic ingredient) и системен мултисеален цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system multiseal entire
typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален
ТДИКРИ и цялостен ТДИКРИ), (4) мултисеалният дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (multiseal ducoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален дукоален типичен
диалектически икокореномически ингредиент* (object multiseal ducoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен мултисеален дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system multiseal ducoal typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален
ТДИКРИ и дукоален ТДИКРИ), (5) мултисеалният дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (multiseal ducoplete typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object multiseal ducoplete typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен мултисеален дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system
multiseal ducoplete typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален ТДИКРИ и дукоплетен ТДИКРИ). Петорката (1) – (5) образува
някаква мултисеална диалектическа икокореномическа клетка* (multiseal
typical dialectical ecocorenomic cell) [в т.ч. обектна мултисеална диалектическа икокореномическа клетка* (object multiseal typical dialectical ecocorenomic cell) и системна мултисеална диалектическа икокореномическа
клетка* (system multiseal typical dialectical ecocorenomic cell)].
Мултисеалният дукоален типичен диалектически икокореномически
ингредиент е наречен още всеобщ типичен диалектически икокореномически ингредиент* (general typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч.
обектен всеобщ типичен диалектически икокореномически ингредиент*
(object general typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен всеобщ
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system general
typical dialectical ecocorenomic ingredient)]. Тоест мултисеалният ТДИКРИ и
дукоалният ТДИКРИ формират понятието за всеобщ ТДИКРИ (всички останали ТДИКРИ, освен всеобщите ТДИКРИ, са невсеобщи ТДИКРИ). Затова
пък мултисеалният ТДИКРИ или дукоалният ТДИКРИ формират понятието
за общ типичен диалектически икокореномически ингредиент* (common
typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен общ типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object common typical dialectical
ecocorenomic ingredient) и системен общ типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system common typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (всички останали ТДИКРИ, освен общите ТДИКРИ, са еднозначни
ТДИКРИ). Разновидности на общия ТДИКРИ са разновидностите на мултисеалния ТДИКРИ и тези на дукоалния ТДИКРИ.
Мултисеалният вътрешен ТДИКРИ и мултисеалният външен ТДИКРИ са
разновидности на по-общото понятие за мултисеален градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (multiseal constructive typical
dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object multiseal constructive typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен мултисеален
градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system
multiseal constructive typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно
е мултисеален ТДИКРИ и градивен ТДИКРИ). От своя страна мултисеалният
градивен ТДИКРИ и мултисеалният цялостен ТДИКРИ са разновидности на
по-общото понятие за мултисеален основен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (multiseal basic typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален основен типичен диалектически ико-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кореномически ингредиент* (object multiseal basic typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен мултисеален основен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system multiseal basic typical dialectical
ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален ТДИКРИ и основен
ТДИКРИ). Мултисеалният дукоален ТДИКРИ и мултисеалният дукоплетен
ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален съвместим
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (multiseal compatible typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален
съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object
multiseal compatible typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен
мултисеален съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system multiseal compatible typical dialectical ecocorenomic
ingredient)] (той съвместно е мултисеален ТДИКРИ и съвместим ТДИКРИ).
Мултисеалният основен ТДИКРИ и мултисеалният съвместим ТДИКРИ са
разновидности на по-общото понятие за мултисеален клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (multiseal cellular typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object multiseal cellular
typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен мултисеален клетъчен
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system multiseal
cellular typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален ТДИКРИ и клетъчен ТДИКРИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват мултисеалната диалектическа икокореномическа
клетка.
Мултисеалният основен ТДИКРИ и мултисеалният дукоален ТДИКРИ са
разновидности на по-общото понятие за мултисеален унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (multiseal unitary typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален унитарен типичен
диалектически икокореномически ингредиент* (object multiseal unitary typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен мултисеален унитарен
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system multiseal
unitary typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален ТДИКРИ и унитарен ТДИКРИ). Мултисеалният цялостен ТДИКРИ и мултисеалният съвместим ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за
мултисеален масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (multiseal massive typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч.
обектен мултисеален масивен типичен диалектически икокореномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиент* (object multiseal massive typical dialectical ecocorenomic ingredient)
и системен мултисеален масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system multiseal massive typical dialectical ecocorenomic
ingredient)] (той съвместно е мултисеален ТДИКРИ и масивен ТДИКРИ). Мултисеалният градивен ТДИКРИ и мултисеалният съвместим ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален частен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (multiseal particular typical dialectical
ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален частен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object multiseal particular typical
dialectical ecocorenomic ingredient) и системен мултисеален частен типичен
диалектически икокореномически ингредиент* (system multiseal particular
typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален
ТДИКРИ и частен ТДИКРИ). Мултисеалният основен ТДИКРИ и мултисеалният дукомплетен ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (multiseal unicoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен
мултисеален уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object multiseal unicoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) и
системен мултисеален уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system multiseal unicoal typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален ТДИКРИ и уникоален ТДИКРИ).
2.5. Мултисеплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент
Мултисеплетният типичен диалектически икокореномически ингредиент* (multiseplete typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен
мултисеплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент*
(object multiseplete typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен мултисеплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system multiseplete typical dialectical ecocorenomic ingredient)] е понятие за съвкупност на част от всички или за съвкупността от всички отделни ТДИКРИ. Негови разновидности са: (1) мултисеплетният вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (multiseplete internal typical dialectical
ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен вътрешен типичен
диалектически икокореномически ингредиент* (object multiseplete internal
typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен мултисеплетен вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------multiseplete internal typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е
мултисеплетен ТДИКРИ и вътрешен ТДИКРИ), (2) мултисеплетният външен
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (multiseplete external typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен
външен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object
multiseplete external typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен
мултисеплетен външен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system multiseplete external typical dialectical ecocorenomic ingredient)]
(той съвместно е мултисеплетен ТДИКРИ и външен ТДИКРИ), (3) мултисеплетният цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (multiseplete entire typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен цялостен типичен диалектически икокореномически
ингредиент* (object multiseplete entire typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен мултисеплетен цялостен типичен диалектически
икокореномически ингредиент* (system multiseplete entire typical dialectical
ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ТДИКРИ и цялостен
ТДИКРИ), (4) мултисеплетният дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (multiseplete ducoal typical dialectical ecocorenomic
ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object multiseplete ducoal typical dialectical
ecocorenomic ingredient) и системен мултисеплетен дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system multiseplete ducoal typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ТДИКРИ и дукоален ТДИКРИ), (5) мултисеплетният дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (multiseplete ducoplete typical
dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object
multiseplete ducoplete ecocorenomic ingredient) и системен мултисеплетен
дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system multiseplete ducoplete typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ТДИКРИ и дукоплетен ТДИКРИ). Петорката (1) – (5)
образува някаква мултисеплетна диалектическа икокореномическа клетка* (multiseplete typical dialectical ecocorenomic cell) [в т.ч. обектна мултисеплетна диалектическа икокореномическа клетка* (object multiseplete
typical dialectical ecocorenomic cell) и системна мултисеплетна диалектическа икокореномическа клетка* (system multiseplete typical dialectical ecocorenomic cell)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Мултисеплетният дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент е наречен още групов типичен диалектически икокореномически ингредиент* (group typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в
т.ч. обектен групов типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object group typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен групов типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system group
typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (табл. 4). Тоест мултисеплетният
ТДИКРИ и дукоплетният ТДИКРИ формират понятието за групов ТДИКРИ
(всички останали ТДИКРИ, освен груповите ТДИКРИ, са негрупови ТДИКРИ). Затова пък мултисеплетният ТДИКРИ или дукоплетният ТДИКРИ
формират понятието за съвкупностен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (totalitary typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в
т.ч. обектен съвкупностен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object totalitary typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен съвкупностен типичен диалектически икокореномически ингредиент*
(system totalitary typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (всички останали
ТДИКРИ, освен съвкупностните ТДИКРИ, са единични ТДИКРИ). Разновидности на съвкупностния ТДИКРИ са разновидностите на мултисеплетния
ТДИКРИ и тези на дукоплетния ТДИКРИ.
Мултисеплетният вътрешен ТДИКРИ и мултисеплетният външен ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (multiseplete constructive typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент*
(object multiseplete constructive typical dialectical ecocorenomic ingredient) и
системен мултисеплетен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system multiseplete constructive typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ТДИКРИ и градивен
ТДИКРИ). От своя страна мултисеплетният градивен ТДИКРИ и мултисеплетният цялостен ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен основен типичен диалектически икокореномически ингредиент*
(multiseplete basic typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен
мултисеплетен основен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object multiseplete basic typical dialectical ecocorenomic ingredient) и
системен мултисеплетен основен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system multiseplete basic typical dialectical ecocorenomic
ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ТДИКРИ и основен ТДИКРИ).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Мултисеплетният дукоален ТДИКРИ и мултисеплетният дукоплетен ТДИКРИ
са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент* (multiseplete compatible
typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен
съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object
multiseplete compatible typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен
мултисеплетен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system multiseplete compatible typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ТДИКРИ и съвместим ТДИКРИ). Мултисеплетният основен ТДИКРИ и мултисеплетният съвместим ТДИКРИ са
разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен клетъчен типичен
диалектически икокореномически ингредиент* (multiseplete cellular typical
dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен клетъчен
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object multiseplete
cellular typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен мултисеплетен
клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system
multiseplete cellular typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е
мултисеплетен ТДИКРИ и клетъчен ТДИКРИ). Посочените по-горе пет негови
разновидности образуват мултисеплетната диалектическа икокореномическа клетка.
Мултисеплетният основен ТДИКРИ и мултисеплетният дукоален ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (multiseplete unitary
typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен
унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object
multiseplete unitary typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен мултисеплетен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system multiseplete unitary typical dialectical ecocorenomic ingredient)]
(той съвместно е мултисеплетен ТДИКРИ и унитарен ТДИКРИ). Мултисеплетният цялостен ТДИКРИ и мултисеплетният съвместим ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (multiseplete massive typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object multiseplete massive typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен мултисеплетен
масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system
multiseplete massive typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен ТДИКРИ и масивен ТДИКРИ). Мултисеплетният градивен
ТДИКРИ и мултисеплетният съвместим ТДИКРИ са разновидности на пообщото понятие за мултисеплетен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (multiseplete particular typical dialectical ecocorenomic
ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен частен типичен диалектически
икокореномически ингредиент* (object multiseplete particular typical dialectical
ecocorenomic ingredient) и системен мултисеплетен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system multiseplete particular
typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен
ТДИКРИ и частен ТДИКРИ). Мултисеплетният основен ТДИКРИ и мултисеплетният дукомплетен ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за
мултисеплетен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (multiseplete unicoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч.
обектен мултисеплетен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object multiseplete unicoal typical dialectical ecocorenomic
ingredient) и системен мултисеплетен уникоален типичен диалектически
икокореномически ингредиент* (system multiseplete unicoal typical dialectical
ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен ТДИКРИ и уникоален ТДИКРИ).

2.6. Съставен типичен диалектически икокореномически ингредиент
Мултисеалният ТДИКРИ и мултисеплетният ТДИКРИ са разновидности
на по-общото понятие за съставен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (compound typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч.
обектен съставен типичен диалектически икокореномически ингредиент*
(object compound typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен съставен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system compound typical dialectical ecocorenomic ingredient)], така че мултисеалният
ТДИКРИ е мултисеален съставен ТДИКРИ, а мултисеплетният ТДИКРИ е
мултисеплетен съставен ТДИКРИ. Негови разновидности са: (1) съставният вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент*
(compound internal typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен
съставен вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object compound internal typical dialectical ecocorenomic ingredient) и
системен съставен вътрешен типичен диалектически икокореномически
ингредиент* (system compound internal typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е съставен ТДИКРИ и вътрешен ТДИКРИ), (2) съставни-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ят външен типичен диалектически икокореномически ингредиент*
(compound external typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен
съставен външен типичен диалектически икокореномически ингредиент*
(object compound external typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен
съставен външен типичен диалектически икокореномически ингредиент*
(system compound external typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е съставен ТДИКРИ и външен ТДИКРИ), (3) съставният цялостен
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (compound entire
typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен цялостен
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object compound
entire typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен съставен цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system
compound entire typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е
съставен ТДИКРИ и цялостен ТДИКРИ), (4) съставният дукоален типичен
диалектически икокореномически ингредиент* (compound ducoal typical
dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object compound ducoal
typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен съставен дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system compound ducoal typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е съставен
ТДИКРИ и дукоален ТДИКРИ), (5) съставният дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (compound ducoplete typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен дукоплетен типичен
диалектически икокореномически ингредиент* (object compound ducoplete
typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен съставен дукоплетен
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system compound
ducoplete typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е съставен
ТДИКРИ и дукоплетен ТДИКРИ). Петорката (1) – (5) образува някаква съставна диалектическа икокореномическа клетка* (compound typical dialectical ecocorenomic cell) [в т.ч. обектна съставна диалектическа икокореномическа клетка* (object compound typical dialectical ecocorenomic cell) и системна съставна диалектическа икокореномическа клетка* (system compound typical dialectical ecocorenomic cell)].
Съставният вътрешен ТДИКРИ и съставният външен ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за съставен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (compound constructive typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен градивен типичен диа216
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лектически икокореномически ингредиент* (object compound constructive
typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен съставен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system compound
constructive typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е съставен ТДИКРИ и градивен ТДИКРИ). От своя страна съставният градивен
ТДИКРИ и съставният цялостен ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за съставен основен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (compound basic typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч.
обектен съставен основен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object compound basic typical dialectical ecocorenomic ingredient) и
системен съставен основен типичен диалектически икокореномически
ингредиент* (system compound basic typical dialectical ecocorenomic
ingredient)] (той съвместно е съставен ТДИКРИ и основен ТДИКРИ). Съставният дукоален ТДИКРИ и съставният дукоплетен ТДИКРИ са разновидности
на по-общото понятие за съставен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент* (compound compatible typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object compound compatible typical
dialectical ecocorenomic ingredient) и системен съставен съвместим типичен
диалектически икокореномически ингредиент* (system compound compatible
typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е съставен ТДИКРИ
и съвместим ТДИКРИ). Съставният основен ТДИКРИ и съставният съвместим
ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за съставен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (compound cellular
typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен клетъчен
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object compound
cellular typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен съставен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system
compound cellular typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е
съставен ТДИКРИ и клетъчен ТДИКРИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват съставната диалектическа икокореномическа клетка.
Съставният съвместим типичен диалектически икокореномически
ингредиент е наречен още зависим типичен диалектически икокореномически ингредиент* (dependent typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч.
обектен зависим типичен диалектически икокореномически ингредиент*
(object dependent typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен зави217
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сим типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system dependent typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (табл. 3). Тоест съставният
ТДИКРИ и съвместимият ТДИКРИ формират понятието за зависим ТДИКРИ (всички останали ТДИКРИ, освен зависимите ТДИКРИ, са независими
ТДИКРИ). Затова пък съставният ТДИКРИ или съвместимият ТДИКРИ
формират понятието за изведен типичен диалектически икокореномически
ингредиент* (deduced typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен изведен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object deduced typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен изведен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system deduced typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (всички останали ТДИКРИ, освен изведените ТДИКРИ, са предпоставени ТДИКРИ). Разновидности на изведения
ТДИКРИ са разновидностите на съставния ТДИКРИ и тези на съвместимия
ТДИКРИ.
Съставният основен ТДИКРИ и съставният дукоален ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за съставен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (compound unitary typical dialectical
ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object compound unitary typical
dialectical ecocorenomic ingredient) и системен съставен унитарен типичен
диалектически икокореномически ингредиент* (system compound unitary
typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е съставен ТДИКРИ
и унитарен ТДИКРИ). Съставният цялостен ТДИКРИ и съставният съвместим
ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за съставен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (compound massive
typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен масивен
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object compound
massive typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен съставен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system
compound massive typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е
съставен ТДИКРИ и масивен ТДИКРИ). Съставният градивен ТДИКРИ и съставният съвместим ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за съставен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент*
(compound particular typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен
съставен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент*
(object compound particular typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен съставен частен типичен диалектически икокореномически ингреди218
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ент* (system compound particular typical dialectical ecocorenomic ingredient)]
(той съвместно е съставен ТДИКРИ и частен ТДИКРИ). Съставният основен
ТДИКРИ и съставният дукомплетен ТДИКРИ са разновидности на по-общото
понятие за съставен уникоален типичен диалектически икокореномически
ингредиент* (compound unicoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в
т.ч. обектен съставен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object compound unicoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен съставен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system compound unicoal typical dialectical ecocorenomic
ingredient)] (той съвместно е съставен ТДИКРИ и уникоален ТДИКРИ).
2.7. Самостоен типичен диалектически икокореномически ингредиент
Отделният ТДИКРИ и съставният ТДИКРИ са разновидности на пообщото понятие за самостоен типичен диалектически икокореномически
ингредиент* (self-valued typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч.
обектен самостоен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object self-valued typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен
самостоен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system self-valued typical dialectical ecocorenomic ingredient)], така че отделният
ТДИКРИ е отделен самостоен ТДИКРИ, а съставният ТДИКРИ е съставен
самостоен ТДИКРИ. Негови разновидности са: (1) самостойният вътрешен
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (self-valued internal typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object selfvalued internal typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен самостоен вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system self-valued internal typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е самостоен ТДИКРИ и вътрешен ТДИКРИ), (2) самостойният външен
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (self-valued external typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен външен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object selfvalued external typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен самостоен външен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system
self-valued external typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е
самостоен ТДИКРИ и външен ТДИКРИ), (3) самостойният цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (self-valued entire typi-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------cal dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен цялостен
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object self-valued
entire typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен самостоен цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system
self-valued entire typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е
самостоен ТДИКРИ и цялостен ТДИКРИ), (4) самостойният дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (self-valued ducoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен дукоален
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object self-valued
ducoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен самостоен дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system selfvalued ducoal typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е самостоен ТДИКРИ и дукоален ТДИКРИ), (5) самостойният дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (self-valued ducoplete
typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object selfvalued ducoplete typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен самостоен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент*
(system self-valued ducoplete typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той
съвместно е самостоен ТДИКРИ и дукоплетен ТДИКРИ). Петорката (1) – (5)
образува някаква самостойна диалектическа икокореномическа клетка*
(self-valued typical dialectical ecocorenomic cell) [в т.ч. обектна самостойна
диалектическа икокореномическа клетка* (object self-valued typical dialectical ecocorenomic cell) и системна самостойна диалектическа икокореномическа клетка* (system self-valued typical dialectical ecocorenomic cell)].
Самостойният вътрешен ТДИКРИ и самостойният външен ТДИКРИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (self-valued constructive typical
dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object self-valued constructive typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен самостоен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system selfvalued constructive typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е
самостоен ТДИКРИ и градивен ТДИКРИ). От своя страна самостойният градивен ТДИКРИ и самостойният цялостен ТДИКРИ са разновидности на пообщото понятие за самостоен основен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (self-valued basic typical dialectical ecocorenomic ingredi-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ent) [в т.ч. обектен самостоен основен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object self-valued basic typical dialectical ecocorenomic
ingredient) и системен самостоен основен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system self-valued basic typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е самостоен ТДИКРИ и основен ТДИКРИ). Самостойният дукоален ТДИКРИ и самостойният дукоплетен ТДИКРИ
са разновидности на по-общото понятие за самостоен съвместим типичен
диалектически икокореномически ингредиент* (self-valued compatible typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен съвместим
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object self-valued
compatible typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен самостоен
съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system self-valued compatible typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е самостоен ТДИКРИ и съвместим ТДИКРИ). Самостойният основен
ТДИКРИ и самостойният съвместим ТДИКРИ са разновидности на по-общото
понятие за самостоен клетъчен типичен диалектически икокореномически
ингредиент* (self-valued cellular typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в
т.ч. обектен самостоен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object self-valued cellular typical dialectical ecocorenomic
ingredient) и системен самостоен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system self-valued cellular typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е самостоен ТДИКРИ и клетъчен ТДИКРИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват самостойната
диалектическа икокореномическа клетка. Който и да е типичен диалектически икокореномически ингредиент е винаги самостоен и принадлежи на дадена диалектическа икокореномическа клетка.
Самостойният основен ТДИКРИ и самостойният дукоален ТДИКРИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (self-valued unitary typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен унитарен типичен
диалектически икокореномически ингредиент* (object self-valued unitary
typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен самостоен унитарен
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system self-valued
unitary typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е самостоен
ТДИКРИ и унитарен ТДИКРИ). Самостойният цялостен ТДИКРИ и самостойният съвместим ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(self-valued massive typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен
самостоен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object self-valued massive typical dialectical ecocorenomic ingredient) и
системен самостоен масивен типичен диалектически икокореномически
ингредиент* (system self-valued massive typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е самостойен ТДИКРИ и масивен ТДИКРИ). Самостойният градивен ТДИКРИ и самостойният съвместим ТДИКРИ са разновидности
на по-общото понятие за самостоен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (self-valued particular typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object self-valued particular typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен самостоен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system self-valued particular
typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е самостоен ТДИКРИ и частен ТДИКРИ). Самостойният основен ТДИКРИ и самостойният дукомплетен ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен
уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (selfvalued unicoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент*
(object self-valued unicoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен
самостоен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system self-valued unicoal typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той
съвместно е самостоен ТДИКРИ и уникоален ТДИКРИ).

2.8. Самостоятелен типичен диалектически икокореномически ингредиент
Отделният и мултисеалният ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (self-dependent typical dialectical ecocorenomic ingredient) (тъй като е
едноелементен самостоен ТДИКРИ) [в т.ч. обектен самостоятелен типичен
диалектически икокореномически ингредиент* (object self-dependent typical
dialectical ecocorenomic ingredient) и системен самостоятелен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system self-dependent typical
dialectical ecocorenomic ingredient)], така че отделния ТДИКРИ е отделен самостоятелен ТДИКРИ, а мултисеалният ТДИКРИ е мултисеален самостоятелен ТДИКРИ. От своя страна самостоятелният ТДИКРИ и мултисеплетният ТДИКРИ са разновидности на самостойния ТДИКРИ. Разновидности на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелния ТДИКРИ са: (1) самостоятелният вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (self-dependent internal typical
dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен вътрешен
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object selfdependent internal typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен самостоятелен вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system self-dependent internal typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ТДИКРИ и вътрешен ТДИКРИ), (2) самостоятелният външен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (self-dependent external typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в
т.ч. обектен самостоятелен външен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object self-dependent external typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен самостоятелен външен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system self-dependent external typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ТДИКРИ и външен ТДИКРИ), (3) самостоятелният цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (self-dependent entire typical dialectical
ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен цялостен типичен
диалектически икокореномически ингредиент* (object self-dependent entire
typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен самостоятелен цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system selfdependent entire typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ТДИКРИ и цялостен ТДИКРИ), (4) самостоятелният дукоален
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (self-dependent ducoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен
дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object
self-dependent ducoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен самостоятелен дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system self-dependent ducoal typical dialectical ecocorenomic ingredient)]
(той съвместно е самостоятелен ТДИКРИ и дукоален ТДИКРИ), (5) самостоятелният дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (self-dependent ducoplete typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч.
обектен самостоятелен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object self-dependent ducoplete typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен самостоятелен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system self-dependent ducoplete
typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТДИКРИ и дукоплетен ТДИКРИ). Петорката (1) – (5) образува някаква самостоятелна диалектическа икокореномическа клетка* (self-dependent typical
dialectical ecocorenomic cell) [в т.ч. обектна самостоятелна диалектическа
икокореномическа клетка* (object self-dependent typical dialectical ecocorenomic cell) и системна самостоятелна диалектическа икокореномическа клетка* (system self-dependent typical dialectical ecocorenomic cell)].
Самостоятелният вътрешен ТДИКРИ и самостоятелният външен ТДИКРИ
са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен градивен типичен
диалектически икокореномически ингредиент* (self-dependent constructive
typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object selfdependent constructive typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен
самостоятелен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system self-dependent constructive typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ТДИКРИ и градивен ТДИКРИ). От
своя страна самостоятелният градивен ТДИКРИ и самостоятелният цялостен
ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен основен
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (self-dependent basic typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен
основен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object
self-dependent basic typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен самостоятелен основен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system self-dependent basic typical dialectical ecocorenomic ingredient)]
(той съвместно е самостоятелен ТДИКРИ и основен ТДИКРИ). Самостоятелният дукоален ТДИКРИ и самостоятелният дукоплетен ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент* (self-dependent compatible typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object
self-dependent compatible typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен
самостоятелен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system self-dependent compatible typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ТДИКРИ и съвместим ТДИКРИ).
Самостоятелният основен ТДИКРИ и самостоятелният съвместим ТДИКРИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоятелен клетъчен типичен
диалектически икокореномически ингредиент* (self-dependent cellular typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен клетъ-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object selfdependent cellular typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен самостоятелен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system self-dependent cellular typical dialectical ecocorenomic
ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ТДИКРИ и клетъчен ТДИКРИ).
Посочените по-горе пет негови разновидности образуват самостоятелната
диалектическа икокореномическа клетка.
Самостоятелният основен ТДИКРИ и самостоятелният дукоален ТДИКРИ
са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен унитарен типичен
диалектически икокореномически ингредиент* (self-dependent unitary typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object selfdependent unitary typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен самостоятелен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system self-dependent unitary typical dialectical ecocorenomic ingredient)]
(той съвместно е самостоятелен ТДИКРИ и унитарен ТДИКРИ). Самостоятелният цялостен ТДИКРИ и самостоятелният съвместим ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (self-dependent massive typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object self-dependent
massive typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен самостоятелен
масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system
self-dependent massive typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен ТДИКРИ и масивен ТДИКРИ). Самостоятелният градивен
ТДИКРИ и самостоятелният съвместим ТДИКРИ са разновидности на пообщото понятие за самостоятелен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (self-dependent particular typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object self-dependent particular
typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен самостоятелен частен
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system selfdependent particular typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е
самостоятелен ТДИКРИ и частен ТДИКРИ). Самостоятелният основен ТДИКРИ и самостоятелният дукомплетен ТДИКРИ са разновидности на по-общото
понятие за самостоятелен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (self-dependent unicoal typical dialectical ecocorenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object self-dependent unicoal typical
dialectical ecocorenomic ingredient) и системен самостоятелен уникоален
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system selfdependent unicoal typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е
самостоятелен ТДИКРИ и уникоален ТДИКРИ).
Самостоятелният унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент е наречен още единичен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (single typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в
т.ч. обектен единичен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object single typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен единичен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system single typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (табл. 4). Тоест самостоятелният ТДИКРИ и унитарният ТДИКРИ формират понятието за единичен
ТДИКРИ (всички останали ТДИКРИ, освен единичните ТДИКРИ, са съвкупностни ТДИКРИ). Затова пък самостоятелният ТДИКРИ или унитарният
ТДИКРИ формират понятието за негрупов типичен диалектически икокореномически ингредиент* (non-group typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен негрупов типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object non-group typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен негрупов типичен диалектически икокореномически ингредиент*
(system non-group typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (всички останали
ТДИКРИ, освен негруповите ТДИКРИ, са групови ТДИКРИ). Разновидности
на негруповия ТДИКРИ са разновидностите на самостоятелния ТДИКРИ и тези на унитарния ТДИКРИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Единичен и групов типичен диалектически икокореномически ингредиент
Клетъчен ТДИКРИ
Типичен диалектически
икокореномически ингредиент (ТДИКРИ)

Дукоплетен
ТДИКРИ

Унитарен ТДИКРИ

Основен ТДИКРИ

Съвместим ТДИКРИ

Градивен ТДИКРИ

Дукоплетен
ТДИКРИ

Единен
ТДИКРИ

Изходен
ТДИКРИ

Външен
ТДИКРИ

Цялостен Дукоален
ТДИКРИ ТДИКРИ

Самостоятелен унитарен ТДИКРИ =
= единичен ТДИКРИ

Самостоятелен
дукоплетен
ТДИКРИ

Мултисеален
ТДИКРИ
Мулти-сеплетен
ТДИКРИ

Отделен ТДИКРИ
Съставен ТДИКРИ

Самостоятелен ТДИКРИ
Мултисеплетен
ТДИКРИ

Самостоен ТДИКРИ

Вътрешен
ТДИКРИ

Мултисеплетен унитарен ТДИКРИ

Мултисеплетен
дукоплетен
ТДИКРИ
=
групов
ТДИКРИ

Пояснения за табл. 4. Самостоятелният дукоплетен ТДИКРИ, мултисеплетният унитарен ТДИКРИ и мултисеплетният дукоплетен (груповият) ТДИКРИ
образуват съвкупностните ТДИКРИ. Самостоятелният дукоплетен ТДИКРИ,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетният унитарен ТДИКРИ и самостоятелният унитарен (единичният) ТДИКРИ образуват негруповите ТДИКРИ. (Вж. поясненията към табл. 1)
2.9. Комбиниран типичен диалектически икокореномически ингредиент
Единният и съставният ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие
за комбиниран типичен диалектически икокореномически ингредиент*
(combined typical dialectical ecocorenomic ingredient) (тъй като е масив от изходни и външни ТДИКРИ) [в т.ч. обектен комбиниран типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object combined typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен комбиниран типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system combined typical dialectical ecocorenomic
ingredient)], така че единният ТДИКРИ е единен комбиниран ТДИКРИ, а съставният ТДИКРИ е съставен комбиниран ТДИКРИ. От своя страна комбинираният ТДИКРИ и изходния ТДИКРИ са разновидности на самостойния
ТДИКРИ. Разновидности на комбинирания ТДИКРИ са: (1) комбинираният
вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (combined internal typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент*
(object combined internal typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен
комбиниран вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system combined internal typical dialectical ecocorenomic ingredient)]
(той съвместно е комбиниран ТДИКРИ и вътрешен ТДИКРИ), (2) комбинираният външен типичен диалектически икокореномически ингредиент*
(combined external typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен
комбиниран външен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object combined external typical dialectical ecocorenomic ingredient) и
системен комбиниран външен типичен диалектически икокореномически
ингредиент* (system combined external typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е комбиниран ТДИКРИ и външен ТДИКРИ), (3) комбинираният цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (combined entire typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен
комбиниран цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object combined entire typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен комбиниран цялостен типичен диалектически икокореномически
ингредиент* (system combined entire typical dialectical ecocorenomic ingredient)]
(той съвместно е комбиниран ТДИКРИ и цялостен ТДИКРИ), (4) комбинира-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ният дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент*
(combined ducoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен
комбиниран дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object combined ducoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен комбиниран дукоален типичен диалектически икокореномически
ингредиент* (system combined ducoal typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е комбиниран ТДИКРИ и дукоален ТДИКРИ), (5) комбинираният дукоплетен типичен диалектически икокореномически
ингредиент* (combined ducoplete typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в
т.ч. обектен комбиниран дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object combined ducoplete typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен комбиниран дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system combined ducoplete typical
dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е комбиниран ТДИКРИ и
дукоплетен ТДИКРИ). Петорката (1) – (5) образува някаква комбинирана диалектическа икокореномическа клетка* (combined typical dialectical ecocorenomic cell) [в т.ч. обектна комбинирана диалектическа икокореномическа клетка* (object combined typical dialectical ecocorenomic cell) и системна комбинирана диалектическа икокореномическа клетка* (system
combined typical dialectical ecocorenomic cell)].
Комбинираният вътрешен ТДИКРИ и комбинираният външен ТДИКРИ са
разновидности на по-общото понятие за комбиниран градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (combined constructive typical
dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object combined constructive typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен комбиниран
градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system
combined constructive typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно
е комбиниран ТДИКРИ и градивен ТДИКРИ). От своя страна комбинираният
градивен ТДИКРИ и комбинираният цялостен ТДИКРИ са разновидности на
по-общото понятие за комбиниран основен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (combined basic typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран основен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object combined basic typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен комбиниран основен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system combined basic typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е комбиниран ТДИКРИ и основен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТДИКРИ). Комбинираният дукоален ТДИКРИ и комбинираният дукоплетен
ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за комбиниран съвместим
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (combined compatible typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран
съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object
combined compatible typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен
комбиниран съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system combined compatible typical dialectical ecocorenomic ingredient)]
(той съвместно е комбиниран ТДИКРИ и съвместим ТДИКРИ). Комбинираният основен ТДИКРИ и комбинираният съвместим ТДИКРИ са разновидности
на по-общото понятие за комбиниран клетъчен типичен диалектически
икокореномически ингредиент* (combined cellular typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object combined cellular typical
dialectical ecocorenomic ingredient) и системен комбиниран клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system combined cellular
typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е комбиниран
ТДИКРИ и клетъчен ТДИКРИ). Посочените по-горе пет негови разновидности
образуват комбинираната диалектическа икокореномическа клетка.
Комбинираният основен ТДИКРИ и комбинираният дукоален ТДИКРИ са
разновидности на по-общото понятие за комбиниран унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (combined unitary typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран унитарен типичен
диалектически икокореномически ингредиент* (object combined unitary typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен комбиниран унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system combined unitary typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е комбиниран
ТДИКРИ и унитарен ТДИКРИ). Комбинираният цялостен ТДИКРИ и комбинираният съвместим ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за
комбиниран масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (combined massive typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч.
обектен комбиниран масивен типичен диалектически икокореномически
ингредиент* (object combined massive typical dialectical ecocorenomic
ingredient) и системен комбиниран масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system combined massive typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е комбиниран ТДИКРИ и масивен
ТДИКРИ). Комбинираният градивен ТДИКРИ и комбинираният съвместим
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за комбиниран частен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (combined particular
typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран частен
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object combined
particular typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен комбиниран
частен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system
combined particular typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е
комбиниран ТДИКРИ и частен ТДИКРИ). Комбинираният основен ТДИКРИ и
комбинираният дукомплетен ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за комбиниран уникоален типичен диалектически икокореномически
ингредиент* (combined unicoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч.
обектен комбиниран уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object combined unicoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен комбиниран уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system combined unicoal typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е комбиниран ТДИКРИ и уникоален
ТДИКРИ).
Комбинираният масивен типичен диалектически икокореномически
ингредиент е наречен още обобщен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (generalized typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в
т.ч. обектен обобщен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object generalized typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен
обобщен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system
generalized typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (табл. 2). Тоест комбинираният ТДИКРИ и масивният ТДИКРИ формират понятието за обобщен
ТДИКРИ (всички останали ТДИКРИ, освен обобщените ТДИКРИ, са начални
ТДИКРИ). Затова пък комбинираният ТДИКРИ или масивният ТДИКРИ
формират понятието за вторичен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (secondary typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч.
обектен вторичен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object secondary typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен
вторичен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system
secondary typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (всички останали ТДИКРИ, освен вторичният ТДИКРИ, са първични ТДИКРИ). Разновидности на
вторичния ТДИКРИ са разновидностите на комбинирания ТДИКРИ и тези на
масивния ТДИКРИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато комбинираният ТДИКРИ обхваща всички известни изходни
ТДИКРИ, тогава той е пълен комбиниран типичен диалектически икокореномически ингредиент* (full combined typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. пълен обектен комбиниран типичен диалектически икокореномически ингредиент* (full object combined typical dialectical ecocorenomic
ingredient) и пълен системен комбиниран типичен диалектически икокореномически ингредиент* (full system combined typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (вж. икокореномически конституит и фиг. 1 към икокореномически конститит), а когато комбинираният ТДИКРИ обхваща част
от всички известни изходни ТДИКРИ, тогава той е частичен комбиниран
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (partial combined
typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. частичен обектен комбиниран типичен диалектически икокореномически ингредиент* (partial object
combined typical dialectical ecocorenomic ingredient) и частичен системен комбиниран типичен диалектически икокореномически ингредиент* (partial
system combined typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (вж. икокореномически контуит и фиг. 1 към икокореномически контит). Тези определения се
отнасят и за всички разновидности на комбинирания ТДИКРИ.

2.10. Разединен типичен диалектически икокореномически ингредиент
Изходният и съставният ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие
за разединен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (disunited typical dialectical ecocorenomic ingredient) (тъй като не съдържа единен
ТДИКРИ) [в т.ч. обектен разединен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object disunited typical dialectical ecocorenomic ingredient)
и системен разединен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system disunited typical dialectical ecocorenomic ingredient)], така че изходният ТДИКРИ е изходен разединен ТДИКРИ, а съсъставния ТДИКРИ е
съставен разединен ТДИКРИ. От своя страна разединеният ТДИКРИ и единният ТДИКРИ са разновидности на самостойния ТДИКРИ. Разновидности на
разединения ТДИКРИ са: (1) разединеният вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (disunited internal typical dialectical
ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object disunited internal typical
dialectical ecocorenomic ingredient) и системен разединен вътрешен типичен
диалектически икокореномически ингредиент* (system disunited internal
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е разединен ТДИКРИ и вътрешен ТДИКРИ), (2) разединеният външен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (disunited external typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен външен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object disunited external typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен разединен външен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system disunited external typical
dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е разединен ТДИКРИ и
външен ТДИКРИ), (3) разединеният цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (disunited entire typical dialectical ecocorenomic
ingredient) [в т.ч. обектен разединен цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object disunited entire typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен разединен цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system disunited entire typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е разединен ТДИКРИ и цялостен
ТДИКРИ), (4) разединеният дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (disunited ducoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object disunited ducoal typical dialectical ecocorenomic
ingredient) и системен разединен дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system disunited ducoal typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е разединен ТДИКРИ и дукоален ТДИКРИ), (5) разединеният дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (disunited ducoplete typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object disunited ducoplete typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен разединен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system disunited ducoplete typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е разединен ТДИКРИ и дукоплетен ТДИКРИ). Петорката (1) – (5) образува някаква разединена диалектическа икокореномическа клетка* (disunited typical dialectical ecocorenomic
cell) [в т.ч. обектна разединена диалектическа икокореномическа клетка*
(object disunited typical dialectical ecocorenomic cell) и системна разединена
диалектическа икокореномическа клетка* (system disunited typical dialectical
ecocorenomic cell)].
Разединеният вътрешен ТДИКРИ и разединеният външен ТДИКРИ са
разновидности на по-общото понятие за разединен градивен типичен диа-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лектически икокореномически ингредиент* (disunited constructive typical
dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object disunited constructive typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен разединен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system
disunited constructive typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно
е разединен ТДИКРИ и градивен ТДИКРИ). От своя страна разединеният градивен ТДИКРИ и разединеният цялостен ТДИКРИ са разновидности на пообщото понятие за разединен основен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (disunited basic typical dialectical ecocorenomic
ingredient) [в т.ч. обектен разединен основен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object disunited basic typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен разединен основен типичен диалектически
икокореномически ингредиент* (system disunited basic typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е разединен ТДИКРИ и основен ТДИКРИ). Разединеният дукоален ТДИКРИ и разединеният дукоплетен ТДИКРИ са
разновидности на по-общото понятие за разединен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент* (disunited compatible typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object disunited compatible typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен разединен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system
disunited compatible typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е
разединен ТДИКРИ и съвместим ТДИКРИ). Разединеният основен ТДИКРИ и
разединеният съвместим ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за
разединен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (disunited cellular typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object disunited cellular typical dialectical ecocorenomic ingredient) и
системен разединен клетъчен типичен диалектически икокореномически
ингредиент* (system disunited cellular typical dialectical ecocorenomic
ingredient)] (той съвместно е разединен ТДИКРИ и клетъчен ТДИКРИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват разединената диалектическа икокореномическа клетка.
Разединеният основен ТДИКРИ и разединеният дукоален ТДИКРИ са
разновидности на по-общото понятие за разединен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (disunited unitary typical dialec234
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен унитарен типичен
диалектически икокореномически ингредиент* (object disunited unitary typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен разединен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system disunited unitary
typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е разединен ТДИКРИ и унитарен ТДИКРИ). Разединеният цялостен ТДИКРИ и разединеният
съвместим ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за разединен
масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (disunited massive typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент*
(object disunited massive typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен
разединен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system disunited massive typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той
съвместно е разединен ТДИКРИ и масивен ТДИКРИ). Разединеният градивен
ТДИКРИ и разединеният съвместим ТДИКРИ са разновидности на по-общото
понятие за разединен частен типичен диалектически икокореномически
ингредиент* (disunited particular typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в
т.ч. обектен разединен частен типичен диалектически икокореномически
ингредиент* (object disunited particular typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен разединен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system disunited particular typical dialectical ecocorenomic
ingredient)] (той съвместно е разединен ТДИКРИ и частен ТДИКРИ). Разединеният основен ТДИКРИ и разединеният дукомплетен ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за разединен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (disunited unicoal typical dialectical
ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object disunited unicoal typical
dialectical ecocorenomic ingredient) и системен разединен уникоален типичен
диалектически икокореномически ингредиент* (system disunited unicoal
typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е разединен ТДИКРИ и уникоален ТДИКРИ).
Разединеният частен типичен диалектически икокореномически ингредиент е наречен още разделен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (disjoint typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч.
обектен разделен типичен диалектически икокореномически ингредиент*
(object disjoint typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен разделен
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system disjoint
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------typical dialectical ecocorenomic ingredient)]. Тоест разединеният ТДИКРИ и
частният ТДИКРИ формират понятието за разделен ТДИКРИ (всички останали ТДИКРИ, освен разделените ТДИКРИ, са съединени ТДИКРИ). Затова
пък разединеният ТДИКРИ или частният ТДИКРИ формират понятието за
нехолистичен типичен диалектически икокореномически ингредиент*
(unwhole typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен нехолистичен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object unwhole typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен нехолистичен
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system unwhole
typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (всички останали ТДИКРИ, освен
нехолистичните ТДИКРИ, са холистични ТДИКРИ). Разновидности на нехолистичния ТДИКРИ са разновидностите на разединения ТДИКРИ и тези на
частния ТДИКРИ.

2.11. Унисеален типичен диалектически икокореномически ингредиент
Отделният и мултисеплетният ТДИКРИ са разновидности на по-общото
понятие за унисеален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (uniseal typical dialectical ecocorenomic ingredient) (тъй като съдържа
еднозначни самостойни ТДИКРИ) [в т.ч. обектен унисеален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object uniseal typical dialectical
ecocorenomic ingredient) и системен унисеален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system uniseal typical dialectical ecocorenomic
ingredient)], така че отделният ТДИКРИ е отделен унисеален ТДИКРИ, а
мултисеплетният ТДИКРИ е мултисеплетен унисеален ТДИКРИ. От своя
страна унисеалният ТДИКРИ и мултисеалният ТДИКРИ са разновидности на
самостойностия ТДИКРИ. Разновидности на унисеалния ТДИКРИ са: (1) унисеалният вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (uniseal internal typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен
унисеален вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object uniseal internal typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен унисеален вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system uniseal internal typical dialectical ecocorenomic ingredient)]
(той съвместно е унисеален ТДИКРИ и вътрешен ТДИКРИ), (2) унисеалният
външен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (uniseal
external typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален
външен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------uniseal external typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен унисеален външен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system uniseal external typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е
унисеален ТДИКРИ и външен ТДИКРИ), (3) унисеалният цялостен типичен
диалектически икокореномически ингредиент* (uniseal entire typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален цялостен типичен
диалектически икокореномически ингредиент* (object uniseal entire typical
dialectical ecocorenomic ingredient) и системен унисеален цялостен типичен
диалектически икокореномически ингредиент* (system uniseal entire typical
dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е унисеален ТДИКРИ и цялостен ТДИКРИ), (4) унисеалният дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (uniseal ducoal typical dialectical ecocorenomic
ingredient) [в т.ч. обектен унисеален дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object uniseal ducoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен унисеален дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system uniseal ducoal typical dialectical
ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е унисеален ТДИКРИ и дукоален
ТДИКРИ), (5) унисеалният дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (uniseal ducoplete typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален дукоплетен типичен диалектически
икокореномически ингредиент* (object uniseal ducoplete typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен унисеален дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system uniseal ducoplete typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е унисеален ТДИКРИ и дукоплетен ТДИКРИ). Петорката (1) – (5) образува някаква унисеална диалектическа
икокореномическа клетка* (uniseal typical dialectical ecocorenomic cell) [в т.ч.
обектна унисеална диалектическа икокореномическа клетка* (object
uniseal typical dialectical ecocorenomic cell) и системна унисеална диалектическа икокореномическа клетка* (system uniseal typical dialectical ecocorenomic cell)].
Унисеалният вътрешен ТДИКРИ и унисеалният външен ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (uniseal constructive typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object uniseal constructive typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен унисеален градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system uniseal construc-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tive typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е унисеален
ТДИКРИ и градивен ТДИКРИ). От своя страна унисеалният градивен ТДИКРИ и унисеалният цялостен ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие
за унисеален основен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (uniseal basic typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен
унисеален основен типичен диалектически икокореномически ингредиент*
(object uniseal basic typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен унисеален основен типичен диалектически икокореномически ингредиент*
(system uniseal basic typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно
е унисеален ТДИКРИ и основен ТДИКРИ). Унисеалният дукоален ТДИКРИ и
унисеалният дукоплетен ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за
унисеален съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент* (uniseal compatible typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч.
обектен унисеален съвместим типичен диалектически икокореномически
ингредиент* (object uniseal compatible typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен унисеален съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system uniseal compatible typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е унисеален ТДИКРИ и съвместим
ТДИКРИ). Унисеалният основен ТДИКРИ и унисеалният съвместим ТДИКРИ
са разновидности на по-общото понятие за унисеален клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (uniseal cellular typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object uniseal cellular typical
dialectical ecocorenomic ingredient) и системен унисеален клетъчен типичен
диалектически икокореномически ингредиент* (system uniseal cellular typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е унисеален ТДИКРИ и
клетъчен ТДИКРИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват
унисеалната диалектическа икокореномическа клетка.
Унисеалният основен ТДИКРИ и унисеалният дукоален ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (uniseal unitary typical dialectical
ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object uniseal unitary typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен унисеален унитарен типичен
диалектически икокореномически ингредиент* (system uniseal unitary typical
dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е унисеален ТДИКРИ и
унитарен ТДИКРИ). Унисеалният цялостен ТДИКРИ и унисеалният съвмес-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тим ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален масивен
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (uniseal massive
typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален масивен
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object uniseal massive typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен унисеален масивен
типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system uniseal
massive typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно е унисеален
ТДИКРИ и масивен ТДИКРИ). Унисеалният градивен ТДИКРИ и унисеалният
съвместим ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален
частен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (uniseal
particular typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален
частен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object
uniseal particular typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен унисеален частен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system uniseal particular typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (той съвместно
е унисеален ТДИКРИ и частен ТДИКРИ). Унисеалният основен ТДИКРИ и
унисеалният дукомплетен ТДИКРИ са разновидности на по-общото понятие за
унисеален уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (uniseal unicoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object uniseal unicoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) и
системен унисеален уникоален типичен диалектически икокореномически
ингредиент* (system uniseal unicoal typical dialectical ecocorenomic ingredient)]
(той съвместно е унисеален ТДИКРИ и уникоален ТДИКРИ).
Унисеалният уникоален типичен диалектически икокореномически
ингредиент е наречен още еднозначен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (one-valued typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в
т.ч. обектен еднозначен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object one-valued typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен еднозначен типичен диалектически икокореномически ингредиент*
(system one-valued typical dialectical ecocorenomic ingredient)]. Тоест унисеалният ТДИКРИ и уникоалният ТДИКРИ формират понятието за еднозначен
ТДИКРИ (всички останали ТДИКРИ, освен еднозначните ТДИКРИ, са общи
ТДИКРИ). Затова пък унисеалният ТДИКРИ или уникоалният ТДИКРИ
формират понятието за невсеобщ типичен диалектически икокореномически ингредиент* (non-general typical dialectical ecocorenomic ingredient) [в т.ч.
обектен невсеобщ типичен диалектически икокореномически ингредиент*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(object non-general typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен невсеобщ типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system nongeneral typical dialectical ecocorenomic ingredient)] (всички останали ТДИКРИ,
освен невсеобщите ТДИКРИ, са всеобщи ТДИКРИ). Разновидности на невсеобщия ТДИКРИ са разновидностите на унисеалния ТДИКРИ и тези на уникоалния ТДИКРИ.

ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (typical dialectical ecocorenomic ingredient) (ки) – във:
всеобщ типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
вторичен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
външен дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
външен релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
външен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
вътрешен дерелевантен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
вътрешен релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
групов типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент;
дерелевантни типични диалектически икокореномически ингредиенти;
дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен външен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен основен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единичен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
еднозначен типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
зависим типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изведен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен външен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен основен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран външен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран вътрешен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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File: от ТЕНЗОР (КД)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран основен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран съвместим типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран уникоален типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален външен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален вътрешен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален градивен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален дукоален типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален дукоплетен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален клетъчен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален основен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален съвместим типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален уникоален типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален унитарен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен външен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен градивен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен дукоален типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен масивен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен основен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен съвместим типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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File: от ТЕНЗОР (КД)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен уникоален типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен цялостен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
начален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
невсеобщ типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
негрупов типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
независим типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
нехолистичен типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
обектен дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически
ингредиент);
обектен релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
обектен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
обобщен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
общ типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
основен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен външен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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File: от ТЕНЗОР (КД)
до ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен основен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
предпоставен типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
пълен комбиниран типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
първичен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разделен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен външен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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File: от ТЕНЗОР (КД)
до ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен основен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент;
релевантни типичин диалектически икокореномически ингредиенти;
самостоен външен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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File: от ТЕНЗОР (КД)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен основен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен външен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен вътрешен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен градивен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен дукоален типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен масивен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен основен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);

248

1723

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ТЕНЗОР (КД)
до ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен съвместим типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен уникоален типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен унитарен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен цялостен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
системен дерелевантен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
системен релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
системен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съвкупностен типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съединен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен външен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен основен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент)
съставен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен диалектически икокореномически ингредиент;
типичен диалектически икокореномически ингредиент;
уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален външен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален основен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
холистичен типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
частичен комбиниран типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ* (typical dialectical ecocorenomic subingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ (typical dialectical ecocorenomic subingredients) (ки) – във:
релевантни типичен диалектически икокореномически субингредиенти (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен диалектически икокореномически субингредиенти (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дерелевантни типичен диалектически икокореномически субингредиенти (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
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