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Разглеждането на тема, свързана с паричната теория е отговорна и 

трудна задача. Теорията за парите, макар и развивана от множество 
икономисти, не успява да намери единство в отговорите на важни 
въпроси, по които различните школи дебатират, съществуват области, 
в които можем да си служим единствено с предположения и смея да 
твърдя има някои погрешни разбирания, които като че ли са 
общоприети. През цялата човешка история паричния пазар е може би 

пазарът с най-големи регулации. В съвремието в западната 
цивилизация е немислимо например да се фиксират цените на млякото 
или на някоя друга стока. Същевременно световна практика е 
регулирането на паричното предлагане и на цената на парите от 
някакъв  обществен орган на управление, наричан най-често 

Централна банка. Този факт до известна степен е лишил икономистите 

от сериозни наблюдения как биха функционирали парите на свободен 
паричен пазар. 

В предговора към две от книгите си - „Оптимално количество пари“ 
и „Немирството на парите“ Милтън Фридман сравнява паричната 
теория с японска градина. Тя е единна, но и много разнообразна, 
притежава външна измамна простота, но крие в себе си сложна 

реалност. Принципът на Фредерик Бастиа, че в икономиката едно 
действие поражда повече от един ефект, като първият е незабавен и 
видим, а останалите се появяват в последствие и са невидими, важи 

със пълна сила в областта на паричната теория. Имайки предвид 
сложността на паричната  система, ще се опитам да изведа в 
разработката си основни абстрактни принципи, съществуващи при 

раждането, развитието и евентуалната смърт на една глобална валута. 
Но преди това ще е добре да разберем как възникват парите. 

 
Възникване на парите 

 
Централен въпрос, който трябва да изясним относно възникването 

на парите е дали те възникват спонтанно в следствие от естествения 
ред или възникват външно от икономическата система благодарение на 

волята на владетел или държава. За да отговорим на този въпрос нека 
разсъждаваме над службата на парите. 

Най-общо казано парите са средство за размяна. Хората продават 
парите си при покупка на стоки или услуги и купуват пари когато 

продават някаква своя собственост. Очевидно парите се използват в 
процеса на размяната. Въпросът е защо. Отговорът е, че парите 
решават проблема на двойното несъвпадение на желанията1. 
Представяме си, че един обущар иска да отиде на преглед при 
зъболекар и да заплати за него с чифт нови обувки. Възможно е обаче 
зъболекарят да се е сдобил с обувки само преди няколко дена и реално 

да има прекалено ниска пределна полезност от нов чифт обувки. 

Обущарят е принуден да търси зъболекар, който би имал най-висока 

                                                 
1
 Двойното несъвпадение на желанията е дефинирано от Уилямс Стенли Джевънс 
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претеглена пределна полезност в дадения момент от нов чифт обувки. 

Това би бил голям допълнителен разход за обущаря и вероятно ще се 
наложи да прегледа зъбите си не при зъболекаря, към когото има най-
голямо предпочитание. Друг проблем, в процеса на размяна без 
посредничеството на пари е, че движението на доходите и разходите 
във времето трябва да съвпада2, като по този начин спестяването не е 
възможно. Реално в момента на реализация на производството трябва 

да се извърши и потреблението. Парите решават този проблем като 
изпълняват функцията на средство за спестяване. Трети проблем, 
който възниква при размяна без посредничеството на парите е 
проблемът с липсата на информация за относителните цени3. Парите 
решават този проблем с функцията си на измерител на стойността, 

макар и тази функция да е възможно да се изпълнява и от друг обект, 

различен от парите4. Очевидно е, че парите играят точно определена 
роля и за тази цел трябва да имат специфични характеристики. Те 
трябва да бъдат ликвидни, т.е да се приемат от другите индивиди, за 
да изпълняват ролята си на разменно средство. Също така парите 
трябва да запазват покупателната стойност, за да изпълняват 
функцията на спестяване.  

От горното изложение става ясно, че парите носят ползи за 
обществото, улеснявайки размяната. Както разсъждава Лудвиг Мизес5,  
разумните хора, поставени в условията на бартерна размяна, биха се 

стремели да разменят своята стока за стока-посредник, която да бъда 
възможно най-продаваема6, за да могат да я разменят в последствие за 
конкретната стока, от която имат нужда в конкретния момент. По-

недосетливите индивиди в следващ период от време биха копирали 
това действие като по-този начин стоката с висока степен на 
продаваемост ще се установи като пари. 

Именно поради съществуването на предимствата от използването 
на пари и липсата на пречки пред индивидите да извършват такова 
действие, можем да твърдим, че парите са възникнали спонтанно в 

развитието на стопанството. 
 

Раждане на глобална валута 

 
Едва ли термина глобална валута се нуждае от задълбочено 

тълкуване. Валута, която се използва широко в международната 

търговия и служи за резервна валута на множество страни може да се 
определи като глобална. Естествено няма стриктно определени 
количествени измерители, които да определят дали една валута е 
глобална. Класически примери от наши дни за глобална валута са 
Еврото и Щатския долар. Доларът е валута на национална икономика и 

                                                 
2
 Николай Неновски, Свободните пари, стр. 43 

3
 Пак там 

4
 Николай Неновски, Свободните пари, стр. 44 

5
 Лудвиг Мизес, Човешкото действие, стр. 422 

6
 Терминът продаваема стока е въведен от Карл Менгер 
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световна резервана валута, а еврото е втората световна резервна 

валута и валута на седемнадесет страни членки на еврозоната. 
Начина, по който се ражда една глобална валута, определя нейното 

развитие и шансовете и за оцеляване. Както доказахме по-горе парите 
като цяло възникват спонтанно, поради обективните си предимства. 
Случая с глобалната валута е подобен – тя също може да възникне в 
следствие на естествения ред, ако притежава предимства пред 

наличието на система от локални валути. Естествено възможен е и 
другият сценарий – някое международно обединение да реши, че 
благото на човечеството ще се постигне чрез въвеждането на единна 
валута. Тези два коренно различни начина на възникване на 
глобалната парична единица довеждат до абсолютно различни 

последствия в развитието и евентуалната гибел на валутата. При 

първия вариант развитието на глобалните пари ще се ръководи от  
пазара, докато при втория – паричната система ще бъде направлявана 
от международна централна банка7, изпълняваща парична политика. 
Ето защо е нужно да разгледаме тези два сценария по-отделно. 

 
Раждане, развитие и загиване на глобална валута, в условията 

на свободен паричен пазар 

 
Тъй като паричния пазар е свободен от външни интервенции 

раждането на глобална валута не е самоцел и не е част от някаква 
политика. Освен това международните парични единици биха били 
няколко конкуренти валути. Те биха се установила само при наличието 

на обективни предимства за индивида при избирането на такъв начин 
на плащане. Вече доказахме, че парите улесняват размяната. Лесно 
можем да предположим, че глобалните пари ще улесняват 
международната размяна. Разцвет на международната търговия и 
търговията като цяло се наблюдава през Късното средновековие (XV-
XVII в.), макар селското стопанство да си остава доминиращ отрасъл8. 

Основна причина са Великите географски открития. В този период 
ролята на пари са изпълнявали главно от златото и среброто, а в по-

късен етап 1815 - 1914 г. доминиращ е бил златния стандарт9. 
Биметалният и златният стандарт на практика са били форма на 
глобални пари. Независимо, че е имало разделение на щатски долар, 
лира стерлинг, франк и др., тези парични единици са били просто 

израз на количество злато или сребро. Златото и среброто са 
единствения пример за пазарно регулирани глобални пари10. 
Централните банки, обаче, бързо се намесват, определяйки 
съотношението между златото и среброто (при биметалния стандарт), 

                                                 
7
 Случаят на еврото е такъв. Управлява се от Европейската централна банка, докато щатският долар се 

управлява от национална централна банка – Федералният резерв. 
8
 Колектив, Увод в стопанската история, стр.26 

9
 Филип Багус, Трагедията на еврото, стр. 38 

10
 В сборника на Петер Алтмикс „В сянката на финансовата книга“, Лоурънс Уайт, Реформа на глобалната 

парична система: пледоария за свободна международна банкова система, стр. 55 
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намалявайки съдържанието на благородния метал в монетите или пък 

цялостно отказване от връзката между благородния метал и банкнотите 
за определен период от време (наблюдава се по време на войни). По-
късно след конференцията в Бретън Уудс златото в САЩ е 
национализирано, а валутите на другите държави използват за 
резервна валута долара. Централните банки на държавите могат да 
обменят долари за злато във Федералния резерв. Тази система дава 

стимул на САЩ да увеличава предлагането на долари и да ги харчи за 
внос, разбира се проблем остава ако някоя централна банка предяви 
искане за злато срещу долари. Така през 1971 г. президентът Никсън 
обявява края на връзката между долара и златото, а света навлиза в 
система на необезпечени книжни пари, които се регулират изцяло от 

Централните банки. Думите на Фридрих Хайек са: „Еволюционният 

подбор е спрян от правителствения монопол, който прави невъзможни 
конкуриращите се експерименти.“ Именно защото не сме станали 
свидетели на пълното разгръщане на една свободна парична система, 
анализирането на такава вероятно се нуждае от известна степен 
абстракция. 

С едно изречение можем да кажем, че глобална свободна валута би 

възникнала при благоприятни условия, би продължила своята 
направлявана от пазара еволюция и евентуално би загинала при 
появата на по-качествена глобална валута, която да я измести. По 

същия начин както най-мощната фирма производител на лаптопи би 
била изместена от по-конкурентна фирма. Все пак е нужно да се 
представят някои от основните механизми, които ще са валидни за 

подобна система. Австрийската икономическа школа е може би 
единствената съвременна школа, която дава сериозен научен принос в 
разглеждането на парите на свободен пазар. Могат да бъдат 
разграничени две течения вътре в австрийската школа. Едното е на 
икономисти като Лудвиг Мизес, Мъри Ротбард, Филип Багус и др., 
които виждат свободните пари под формата на златен стандарт 

(разбира се без държавна принуда) и то с 100% резерв. Другото 
движение е представено от Фридрих Хайек, Лоурънс Уайт, Жорж 

Селжен и др. Тези икономисти смятат, че оставена на пазара 
паричната система има тенденцията да се развива с частичен резерв. 
Резервната валута може да бъде златото, но може да бъде и всичко 
друго, а това се решава от спонтанния ред. Очевидно е, че важно 

изискване за съществуването на свободна глобална валута е частни 
лица да имат правото да издават пари, а централната банка да не 
изпълнява регулационни функции. Също така държавите не трябва да 
определят законово кое да бъде платежното средство. На пръв поглед 
изглежда, че ще настъпи хаос в международната парична система, но 
това не е така. Банките ще емитират собствени търговски марки пари. 

Най-вероятно те ще бъдат банкноти, чиято покупателна стойност ще се 

гарантира от резервната валута. Всички правни субекти ще могат по 
всяко време да заменят банкнотите си за резервната валута, която от 
своя страна ще бъде златото. Фридрих Хайек в своята книга 
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„Denationalisation of Money” предлага резервната валута да бъде 

кошница от стандартизирани природни ресурси или селскостопански 
продукти за да се поддържа постоянна стойността на емитираните 
пари11. Щом държавата не е прекъснала законово връзката между 
банкнотите и резервната валута индивидите винаги ще следят за 
обезпечението на банкнотите, които използват като наблюдават 
баланса на банката, чиито пари използват. Ако някоя банка реши да 

направи свръхемисия на банкнотите си, тези банкноти ще попаднат 
при нейните клиенти, а след това и при клиенти на други банки. 
Колкото повече банкноти банката пуска в обръщение, толкова повече 
дава възможност на своите клиенти да теглят резервна валута. 
Резервите на банката емитент намаляват докато в един момент тя 

изпада в неплатежоспособност. Този механизъм на враждебно 

компенсиране е гарант за стабилността на парите на свободен пазар 
просто защото нестабилните пари биват изхвърлени от пазарния 
механизъм. Също така както Лудвиг Мизес разсъждава вероятно 
банкнотите с висока репутация и доказана стабилност ще се приемат 
от търговските обекти с отстъпка12, а заплащането с несигурни 
банкноти ще бъде по-скъпо. По този начин стабилността отново се 

награждава, а за банката емитент на банкноти репутацията й ще бъде 
от решаваща важност. 

Глобалните свободни пари, конкуриращи се помежду си, ще се 

родят за да подпомагат международната търговия. Най-стабилните ще 
се развиват, а тези които са нестабилни ще загинат. 

 

Раждане, развитие и загиване на глобална валута, в условията 

на регулиран паричен пазар 

 
В условията на регулиран паричен пазар раждането на глобална 

валута се случва по силата на законов акт. Еврото например е валута 
на седемнадесет държави по силата на Маастрихтския договор. 

Отделно от това, заради силните икономики на страните членки на 
еврозоната, съществува вяра в стабилността на еврото и то се използва 

широко в международната търговия. В последните години тази вяра 
отслабва все повече поради дълговите кризи, в които изпаднаха редица 
икономики от еврозоната. Примера на щатския долар е по-различен. 
Доларът е официална валута, отново законово уреден, на само една 

държава – САЩ. Широкото му използване в международната валута 
отново се дължи на силата на икономиката на държавата, която го 
използва. Развитието на глобалните валути при регулиран пазар изцяло 
зависи от паричната политика, която се следва. Тази парична политика 
в повечето случаи е разрушителна за парите и води до тяхното 
загиване. Естествено няма как да изследваме абсолютно всички 

разрушителни механизми на държавната интервенция на паричния 

                                                 
11

 Николай Неновски, Свободните пари, стр. 90 
12

 Лудвиг Мизес, Човешкото действие, стр. 457 
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пазар, които съществуват, просто защото няма как да предвидим 

всички пагубни идеи, които биха хрумнали на политиците. Все пак ще 
направя опит да изведа някои основни дефекти на контролирането на 
паричния пазар. 

Тъй като в съвремието задачата за контролиране на паричния 
пазар е възложена най-често на Централна банка, на практика трябва 
да направя критика на централното банкиране. Такава критика 

обикновено започва с констатирането на морално-етичните проблеми 
на централното банкиране. Те по същество обаче нямат пряка връзка с 
развитието и загиването на валутата, така че аз няма да ги 
разглеждам. Първия проблем, който възниква е, че щом глобалната 
валута е наложена от законов акт, а не е възникнала спонтанно, 

очевидно липсват обективни предимства за хората да използват точно 

тази валута. Единственото нещо, което пази подобна валута от смърт е 
държавната принуда. Втори проблем са изкривените стимули, които 
създава наличието на монопол върху издаването на пари. Единствено 
Централната банка може да емитира пари и те трябва безусловно да се 
приемат от всички индивиди. Нека читателят си представи, че той 
притежава такова монополно право. Как би го използвал и до какво би 

довело това? Можем ли да кажем, че някой притежава печатница за 
пари и я използва за лични интереси13? Друг проблем на централното 
банкиране е философията на инфлацията. Съществува общоприето 

мнение, че инфлацията е полезна за икономиката. Такова твърдение 
няма никаква почва. Инфлацията е логическо отрицания на парите, 
защото ги прави по-малко продаваеми. Освен това както отбелязва 

Филип Багус в книгата си „Трагедията на еврото“ в съвременната 
практика наблюдаваме както ЕЦБ, така и Федералният резерв да 
финансират бюджетните дефицити на правителствата си. Например  в 
европейския валутен съюз ако частна банка купи държавни облигации 
тя може да ги предостави на ЕЦБ като обезпечение за заем. ЕЦБ 
традиционно дава по-ниска сума като заем отколкото е стойността на 

обезпечението, за да се предпази от загуби. Орязването на стойността 
на държавните облигации, обаче, е по-ниско в сравнение с другите 

видове ценни книжа. По този начин южните страни от еврозоната 
финансират бюджетните си дефицити и увеличават дълга си. 
Едновременно с това вносът на тези страни е по-висок от износа им. 
От другата страна са страни като Германия, които значително по-

малко прибягват до финансиране на бюджетни дефицити и 
едновременно с това износът им е по-висок от вноса. При такава 
ситуация ако южните страни и Германия имаха различни валути с 
плаващ курс, валутата на южните страни би се обезценявала спрямо 
тази на Германия. Тъй като обаче имаме глобално евро регулирано от 
ЕЦБ, всъщност южните страни изнасят своята инфлация в Германия, а 

Германия изнася своята стабилност в южните страни. Този дефект на 

                                                 
13

 Филип Багус, Трагедията на еврото, глава VI Паричният монопол на ЕЦБ. В тази глава авторът прави 

проницателно изобличение на интересите, които седят зад централното банкиране. Главата завършва така: „... 

някой има печатница за пари – и я използва в свой собствен интерес“. 
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регулираната глобална валута е потенциален нейн убиец. Оказва се, че 

печели този, който се възползва от инфлационните пари най-много, 
нещо което гърците очевидно са разбрали добре. Страните, които не го 
правят едва ли биха търпели дълго такова положение и е възможно те 
също да се впуснат в надпреварата за използване на нови пари. Краят 
на играта е хиперинфлация и смърт за глобалната валута. 

Съществува и друг проблем при кредитната експанзия на 

централната банка. В такива условия пазарния лихвен процент по 
спестяванията и кредитирането намалява (това всъщност е целта на 
централната банка), тъй като парите са в изобилие. Реалните 
спестявания са заместени от инжектираните пари. За индивидите е по 
целесъобразно да харчат отколкото да спестяват, тъй като ниските 

лихвени проценти дават информация за прекалено много спестявания. 

Първоначално обстановката изглежда като икономически бум. Идва 
момент обаче, в който кредитната експанзия трябва да се спре, за да се 
избегне хиперинфлация. Тогава лихвите по кредитите скачат. Става 
ясно, че никой не е спестявал, за да се инвестира в усъвършенстване 
на производствения процес. Проектите, които са изглеждали 
печеливши при ниските лихви, реално се превръщат в т. нар. 

malivestments или грешни инвестиции. Настъпва икономическа криза, 
породена от кредитната експанзия на Централната банка. Ролята на 
тази криза е да заличи грешките натрупани по време на фалшивия 

бум. 
Глобалните пари на регулиран пазар се раждат законово, а не от 

обективна необходимост. Те не са икономически феномен, а 

политически. Тъй, като хората нямат необходимост от тях единствено 
държавната принуди ги пази от смърт. Дефектното централно 
регулиране на тези пари води до големи диспропорции в икономиката, 
които от своя страна е възможно да разклатят политическите основи на 
глобалната валута и да доведат до нейния крах. 

 

Заключение 

 

Исторически парите се появяват спонтанно за да улеснят 
търговията. По същия начин единствения икономически аргумент за 
глобална валута е ако тя възникне спонтанно на свободния паричен 
пазар заради своите обективни предимства. Такава валута не би била 

сама на свободния пазар. Тя ще има конкуренти, а пазара би търпял 
единствено стабилни пари. Нестабилните ще фалират. От друга страна 
глобална валута на регулиран пазар е по-скоро политически 
експеримент. Регулациите на пазара довеждат до изкривени стимули, 
за ползвателите на глобалната валута и сериозни диспропорции в 
икономиката, чието ескалиране може да доведе до изоставяне на 

политическия експеримент. 
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