
История на парите



Какво са парите?

Парите са всички обекти, които са

общоприети за заплащане на стоки 

и услуги или погасяване на дълг в 

рамките на един пазар.

Преди въвеждането на монетите 

като обменно средство за такова 

служили ценни стоки или 

предмети в зависимост от 

ценностната система на 

съответната цивилизация.



Първите пари

Първоначално шекелът е единица за тегло и 

означавал точно количество ечемик, използван за 

размяна. Други са „черупкови пари“ – често това 

били раковини на охлювчета. Според Херодот 

лидийците първи започват да използват монети от 

самородна златно-сребърна сплав. Съвременните 

учени смятат, че първите отсечени монети датират 

от около 650 – 600 пр.н.е.

Монета статер от Лидия, около 640 пр.н.е.



Първите монети

Първите пари във формата на монети са 

свързани с Лидия, Мала Азия, където в 

средата на 6 век пр.н.е. е въведена първата 

биметална монета с разнообразни размери и 

без означения за стойност. 

Изказани са хипотези, че като 

разменно средство монетите са се 

появили първо в Древен Китай, а в 

Лидия са изработвани вече от 

ценен метал като гаранция за 

тяхната стойност. 



Древните гърци също възприемат 

новата идея и започват да 

произвеждат сребърни и бронзови 

монети – драхми, като две драхми 

са равни на един статер. Най-

напред пари започва да сече 

цар Фидон в Егина през 7 век 

пр.н.е. Тези ранни монети 

съдържат определено количество 

метал с конкретна стойност.
Сребърен статер, 550 – 530 пр.н.е. 

Лице: морска костенурка. Гръб: 

вдълбан квадрат с осем секции.

Сребърна драхма, 404 – 340 пр.н.е. Лице: земна 

костенурка. Гръб: надпис ΑΙΓ(INA) „Егина“ и 

делфин.



Парични бройни системи

Бройните системи при парите са тясно свързани с 

единиците за маса. Например в Египет се е 

ползвала десетична, във Вавилон – шейсетична 

бройна система. След тях най-голямо следващо 

влияние е оказала древногръцката монетна 

система, която съчетава десетична, шейсетична 

и четвъртична бройна система:

 1 талант = 60 мини,

 1 мина = 50 статера или 100 драхми,

 1 статер = 2 драхми = 12 обола,

 1 драхма = 6 обола.



Книжните пари

Книжни пари се срещат за първи път в Китай, а 

появата им се обяснява с необходимостта от по-

гъвкаво платежно средство от тромавите медни 

монети. Въвеждането им става постепенно и 

трае от времето на късната династия Тан (618 –

907) до династия Сун (960 – 1279). При търговия 

на едро търговците започнали да издават записи 

на хартия, валидни в малък регионален обсег и 

за определен срок.



Книжните пари

Фабриките, които печатат парите, 

били под специален надзор и се 

намирали в четирите края на Китай, 

отдалечени една от друга. На 

купюрите се нанасяли рисунки и 

символи в чест на императора и 

други важни персони, както и 

пейзажи от най-красивите места в 

Китай.



Книжните пари

по света

Горе-долу по същото време (7-12 век) в 
средновековния ислямски свят се развива
оживена пазарна икономика въз основа на 
разширяващото се обращение на стабилна
валута с висока стойност (динарът). 
Мюсюлманските икономисти и търговци
въвеждат за първи път и понятията за кредит 
чекове, запис на заповед, депозитна сметка, 
разплащателна сметка, заем, валутен курс, 
прехвърлянето на кредит и дълг, както и 
финансова институция, която борави със заеми
и депозити.



Книжните пари 

в Европа
Първите банкноти са въведени в редовна употреба през
1661 г. в Швеция, където имало изобилие от мед и 
затова тя имала ниска стойност, което пък водело до 
извънредно голям и непрактичен размер на монетите
(няколко килограма).

Предимствата на книжните пари пред монетите са
многобройни: намалява се рискът от транспортиране на 
злато и сребро, улеснява се отпускането на заеми и 
начисляването на лихва, тъй като обезпечаващите
банкнотите благородни метали не напускат трезора на 
отпускащия заема, докато не бъдат изискани, става 
възможно да се продават дялове в дружества. Но има и 
недостатъци: тъй като банкнотата няма своя собствена
стойност, нищо не може да спре отпечатването на 
прекалено голям брой без оглед на наличното
обезпечение. При наличие на увеличен прилив на 
банкноти се получава инфлационен натиск, 
констатиран през 18 век от Дейвид Хюм. Повечето
банкноти се изработват от тежка хартия, а понякога и 
от лен, памук или други текстилни тъкани. Някои
страни произвеждат банкноти от пластмаса.





Съвременните пари

Съвременните пари се разделят на 3 вида:

-Книжни-Банкнотата е книжен паричен знак с 

определена номинална стойност. Той се издава от 

емисионна банка. Тя е завършен израз и резултат от 

развитието на кредитните средства за обращение.

-Банкови пари-Парите в търговските банки са

нематериални и съществуват само като счетоводни

записи, но въпреки това те изпълняват трите основни

функции на парите. Текущата (разплащателна) 

сметка е банков депозит, от който парите могат да се 

теглят по всяко време без предизвестие.

-Електронни пари-Електронните пари са пари или 

портфейл с ценни книжа, които се обменят само по 

електронен път. Обикновено това включва

използването на компютърни мрежи, интернет и 

цифрови системи за съхранение на данни.



Книжните пари 

в България

Със Закон от 1880 г. се въвежда двойният 

паричен еталон,  а като парична единица –

левът. По стойност той е равен на 

френският франк. На БНБ е предоставена 

привилегията да издава книжни пари, които 

имат законна сила за всички. Решено е 

първите банкноти да са 4 категории-от 20, 

50, 100 и 500 лева. Първата емисия 

банкноти е отпечатана в Русия през 1887 г. 

Първите банкноти са били с много висока 

покупателна стойност.



Книжните пари

в България

Още в края на 1944 г. се обсъжда

отпечатването на нова емисия с всички номинали 

от 200 до 5000 лева. Емисията заменя всички 

други равностойни банкноти. Утвърденият 

републикански герб и символите на новото време 

са намерили място върху  емисията от 1948 г., 

която е отпечатана в Държавната печатница –

София.



Книжните пари

в България

През 1989 г. се поръчват в Държавна печатница-

София два нови държавни съкровищни билети от 50 

и 100 лева. Последната от емисиите, които сега са в 

обръщение се печата в Лайпциг.

За първи път еднотипни банкноти се печатат и 

пускат в обръщение с различна датировка.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО

Изготвили: Джесика, Мануел и Дефне от 8в клас


