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Парите като икономическа стока, изпълняваща специфична функция, са правилно 
дефинирани като най-лесно и най-обхватно продаваемата и приемана стока. В свободния 
пазар съществува тенденция към установяването на универсални пари в световна 
употреба. 
 
От друга страна, в теорията и практиката преобладават доброжелателни сантименти 
към инфлационизма - паричната политика на увеличаване на количеството пари. Със 
склонността към инфлационизъм е едновременно подходящо да си обясним стремежа 
към глобална книжна валута и неизбежния гибел на тази валута. 
 
В това есе ще направя сравнителен анализ на произхода и гибелта на два вида глобални 
пари - едните избрани от пазара, а другите наложени със сила. 
 
Защо въобще на първо място си струват умствените усилия за разделяне на 
икономическите стоки в различни абстрактни категории? Не е ли разумна идеята да 
възприемаме всички тях като хомогенна маса, в чийто състав влизат единици, всяка, от 
които не се различава от другите. Това би означавало, че те са еднородни и съответно 
без отличителни разлики по отношение на индивида. Ако възприемем този подход към 
стоките, няма да бъдем способни да си обясним икономическото им значение за него. 
 
Целта на разграничаването на стоките по категории е добра идея, защото така можем 
да поставим всяка от тях в контекста средства-цели на икономизиращия индивид и 
относителното значение на всяка от тях за човешкото действие и неговия стремеж да 
задоволи повече от своите желания.
 
Повърхностен поглед върху парите не ни помага да разберем защо индивидът счита за 
икономически подходящо да използва пари. Повърхностно погледнато е трудно да се 
идентифицира казуалната връзка между удовлетворението на индивида и използването 
на пари. Те нито са в директна връзка с удовлетворението му, такава, в каквато са 
потребителските стоки, нито пък са в индиректна връзка с неговото удовлетворение, в 
каквато са капиталовите стоки, които той ангажира за производството на потребителски 
стоки. 
 
Това, което знаем, е следното: човек действа, за да премахне субективното си чувство 
на неудовлетвореност. Той действа, защото желае да замени едно състояние на 
незадоволеност с друго, по-малко незадоволително състояние. Това, което го подтиква 
да действа, е очакването му, че ако го направи ще се намира в по-предпочитано 
субективно състояние, отколкото ако не действа. Щом нещо е обект на действието на 
икономизиращия индивид, тогава, трябва да има връзка между него и удовлетворението 
на индивида (тази връзка е субективна и задължително е налична преди действието). 
Първата крачка към разбирането на парите е запълването на причинната празнина между 
удовлетвореността на индивида и повърхностно безсмислената употреба на парите. 
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Знаем, че сред хората преобладава тенденцията те да предпочитат живота в съдействие 
с останалите пред този в изолираща самоиздръжка. Можем да си обясним това тяхно 
предпочитание с нищо повече от интереса им да консумират повече стоки пред по-
малко стоки и невъзможността да консумират тези стоки, които искат, ако произвеждат 
в изолация. Точно това привлича индивида към взаимодействие с други - по-високата 
производителност (повече и по-разнообразни стоки), която се постига при разделение на 
труда.
 
Работата в разделение на труда предполага размяна - всеки индивид прави това, в което 
е относително по-добър (с най-ниски алтернативни разходи) от другите и разменя с тях 
това, което е произвел, за да се сдобие с това, което иска. В своята най-първоначална 
форма размяната е била бартерна. Но бартерната търговия поставя ограничения пред 
развитието на икономическата кооперация между индивидите над едно примитивно 
ниво. Проблемът на бартерната търговия - или още директна - е, че за да се случи такава, 
трябва да има двойно съвпадение на желанията.
 
По-късно човек осъзнава, че този проблем може да се преодолее чрез индиректна 
размяна - продава това, което има, за да се сдобие не с това, което иска и е в директна 
връзка с неговото удовлетворение, а с друга стока, която е по-търсена от неговата и 
в последствие разменя за това, което иска. Междинната стока, която използва в тази 
заобиколна операция, изпълнява функцията средство за размяна. Той се сдобива с нея не 
защото иска да я консумира или пък защото може да я използва, за да произведе това, 
което иска да консумира, а за да я използва в по-нататъшна размяна, в която да получи 
това, което иска да консумира.
 
Тогава, това, което кара индивида да търси и използва средство за размяна, трябва 
да се крие в същността на бартерната търговия. За да се осъществи тя, трябва да има 
двойно съвпадение на желанията. Това неминуемо издава, че съществува несигурност 
по отношение на това съвпадение. Несигурността на директната размяна произлиза 
от липсата на перфектно знание на индивидите. Те не знаят в цялост особеностите 
около бъдещите размени - кога ще се осъществят, къде, какви са предпочитанията 
и уменията на другите и съответно кой какво търси и какво предлага в пазара и т.н. 
Това обяснява произхода на оценяването на някои стоки според степента им на 
продаваемост - индивидите искат да намалят субективно чувстваната неудовлетвореност 
от несигурността - и появата на средство за размяна.
 
Също както в разделението на труда някои хора са относително по-подходящи за 
извършването на дадени дейности, така и в разменната икономика, в която разменните 
отношения са надхвърлили бартера и са индиректни, има някои стоки, които са 
относително по-подходящи за изпълняване на функцията средство за размяна. За да 
изпълнява функцията средство за размяна в процеса на индиректна размяна, една 
икономическа стока трябва да бъде относително по-продаваема (ликвидна) спрямо 
останалите стоки. В този процес,  съдействащите индивиди, всеки от които иска да 
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разшири както своите пазари като продавач, така и тези, на които е купувач, са се 
произнесли за предимствата, която една стока трябва да има спрямо всички останали, за 
да бъде тя по-продавема. Преди всичко, тя трябва да е в относително ограничение спрямо 
човешките желания; после: търсенето й докато все още не е придобила монетарно 
предназначение трябва да е относително по-интензивно; тя трябва да е разпознаваема, 
относително по-лесно делима, -лесна за пренасяне (което предполага висока пропорция 
между стойност и тегло), -трайна и всяка единица от нея трябва да е еднородна с 
останалите.
 
В пазара има постепенен процес, в който различни стоки изпъкват като средство за 
размяна - всяка от тях се съревновава с другите за изпълняването на тази икономическа 
функция. Този процес се задвижва от интереса на всеки пазарен участник да се сдобие с 
по-продаваемо средство за размяна. Впоследствие по-малко продаваемите стоки биват 
отхвърляни от предназначението им като средство за размяна и остават в употреба  
само една или две стоки - тези, които са най-лесно и най-обхватно продаваемите и 
универсално приемани, които можем да наречем общо средство за размяна, т.е. пари.
 
Казано по друг начин: този процес резултатира в унифицирането на използваната 
като монетарно средство стока. Той завършва с установяването на една икономическа 
стока като универсално средство за размяна - тя е в световна употреба в това свое 
предназначение. Това означава, че парите са изобретение на индивида, който желае 
да намали несигурността на търговията и да се интегрира в по-голям и в крайна сметка 
глобален пазар.
 
Исторически, стоката, която е изпъкнала като такава в свободния пазар, е златото. 
Изборът на златото в това му предназначение е бил резултат от преценката и избора на 
доброволно взаимодействащи индивиди. Така е до 1971г., когато Ричард Никсън разкача 
долара от златото, с което прекратява функционирането на останалите зачатки на златен 
стандарт в САЩ. Той бива последван от други централни банки по цял свят. Така златото 
като глобална валута загива. На негово място се създава световна книжна (fiat) монетарна 
система. 
 
Отличителната особеност на избраната в пазара стока, която служи като пари, е че, за да 
се използва от индивидите като общо средство за размяна и за да възникне разменно 
съотношение между нея като такова и други стоки, тя трябва да е имала полезност за 
индивидите и да е била обект на размяна преди да придобие статута на пари. Веднъж 
придобила в пазара репутацията на стока-пари, доколкото се касае употребата й за 
изпълнение на функцията средство за размяна - тя няма потребителна стойност за 
индивида, а единствено разменна стойност. Тази стойност, като всяка друга, е субективна 
и въплащава ползата, която индивида очаква да извлече от нещата, които получи в 
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размяна за парите. 
 
Дотук разбрахме, че благородните метали (основно златото и среброто) са парите 
избрани в свободния пазар, но днес те почти никъде не се използват в тази си функция. 
Вместо това, почти навсякъде се използват книжни пари. Книжните пари не са нито 
потребителска, нито капиталова стока, нито пък титул за някоя от тези стоки. Те са нищо, 
но с авторитет, подплатен със сила.
 
Предимствата на книжните пари пред металическите пари, които обикновено се 
подчертават, са: разходите за производството им са относително по-ниски и от тук, че 
количеството им може по-лесно да се нагажда спрямо нуждата от пари (някои наричат 
това качество на парите “еластичност”; книжните пари според тях са по-”еластични” 
от металическите) и употребата на книжни пари дава по-големи възможности за 
стабилизиране стойността на паричната единица. Всъщност най-съществената особеност 
на книжните пари е, че те не са избора на доброволно коопериращи си индивиди, а 
са обект с изключителна юридическа квалификация, които се използват само защото 
употребата им е принудителна (даден им е статут на законно платежно средство със 
заплахата от насилие и употребата на алтернативни пари се наказва). 
 
Самият факт, че книжните пари не са избор на пазара и те не изпъкват като общо 
средство за размяна спонтанно, издава, че приписваните им предимства всъщност 
не са предимства (или поне не са достатъчни). Те щяха да бъдат такива само ако 
икономизиращият индивид ги бе припознал за такива. Щом той счита друго средство за 
по-подходящо в изпълняването на функцията средство за размяна, това означава, че това 
друго средство е с предимство пред книжните пари, а не обратното.
 
В политическите среди съществува стремеж към установяване на глобална книжна валута. 
Като основна полза, която би произлязла от употребата на валута, емитирана от световна 
централна банка и законно платежно средство в цял свят, се изтъква необвързаността й с 
никоя конкретна икономика, което би направило стойността й по-устойчива на шокове. 
 
Няма как да знаем дали това са истинските мотиви на тези, които адвокатстват за 
глобална книжна валута, но знаем следното: а) Няма стока, включае и парите, която 
да има перфектно стабилна стойност. Стойността е отношение между две стоки, а това 
отношение не е константа, защото потребителската оценка на пределната полезност 
на стоките не е константа; б) Ако трябва да кажем какво предпочитат индивидите, 
то със сигурност не е пари със стабилна стойност, нито пък пари с намаляваща 
стойност, напротив, те искат пари с покачваща се стойност (покупателна способност); 
в) Парите, които са поддържали сравнително стабилно разменно съотношение спрямо 
всички останали стоки, е златото. Това е било така, заради нивото на разходите за 
производството му. В сравнение с него, разходите за производство на книжни пари са 
почти нищожни, което прави увеличаването на количеството им изключително лесно.
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Друго, което знаем, е, че в политическите среди преобладава схващането, че 
увеличаването на паричната маса (отвъд търсенето на пари) помага на икономиката. 
Ако съчетаем кейнсианизма сред политиците, желанието им да останат на власт и 
възможността за по-дълго и по-прикрито инфлиране на паричната маса, което би им 
позволило употребата на глобална книжна валута, може би вече сме отговорили на 
въпроса защо има стремеж към създаването на такава валута.
 
Гибелта на тази валута е неминуема и ще настъпи по естествен път, за разлика от тази на 
златото. Веднъж получили контрол над магическата машина за създаване на глобални 
книжни пари ex nihilo, ще има тенденция тя да се използва като “философски камък” 
и така докато пределната полезност от употребата й стигне нула. Когато настъпи този 
момент, когато тя вече не е в относителна ограниченост, спрямо търсенето за нея, а 
ние знаем, че тя трябва да е в такава, за да изпълнява функцията си и да се използва от 
индивида, тя ще изгуби репутацията си на пари и ще бъде отхвърлена от пазара.
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