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Тази глинена табличка, дати-
рана между 3200 и 2300 г. пр. 
Хр. и открита при разкопки в 
древния шумерски град Суза 
(в днешен Иран), съдържа 
запис на икономически тран-
закции. Смята се, че шумерите 
създали първата писменост на 
света като отговор на все по-
усложненото устройство на 
тяхното общество, изискващо 
отделни информации да бъдат 
съхранени, особено по въ-
просите на таксите, дажбите, 
селскостопанската продукция 
и данъците, благодарение 
на които техните градове 
държави били в състояние да 
функционират нормално.

Никой не знае кога точно са се появили парите, защото вероятно те са мно-
го по-стари от писмеността. Така или иначе преди поне 5000 години древ-

ните цивилизации, които основно са разчитали на земеделието, почувствали 
„необходимост“ от някакъв еталон, чрез сравняването с който да измерват стой-
ността на дадени продукти, които биха искали да купят или продадат. С други 
думи, хората се нуждаели от пари, в основата на които стояла простичката идея 
за всеобщо доверие.

Шекелът – улеснение за търговията
Идеята за парична единица възникнала и била използвана за пръв път в Месопо-

тамия около 3000 г. пр. Хр. По онова време в региона властвала бартерната търговия, 
при която били разменяни стоки със сходна стойност. Съществувала и системата на 
„подаръчната икономика“, при която дадени предмети преминавали от едни в други 
ръце под формата на дарове. Тези практики постепенно отстъпили място на т.нар. 
стокови пари – чиято стойност се определяла от материала, от който били изработе-
ни (например злато или сребро).

Месопотамският шекел се равнявал на определено количество ечемик и изпъл-
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нявал функциите както на разменно средство, така и на 
мярка за тегло. Неговото предназначение било да улеснява търговията – както при 
вноса, така и при износа на стоки. Споменава се и в Библията, където Йосиф е прода-
ден от своите братя за двадесет шекела сребро.

Древен Египет развивал строго централизирана и контролирана икономическа 
система. Египтяните въвели своеобразна бартерна система, базираща се на стандар-
тизирани по тегло торбички с жито и на паричната единица дебен, отговаряща при-
близително на 91 грама мед или сребро. На работниците плащали в зърно. Цените 
били фиксирани в цялата страна и сделките били записвани за улеснение на търго-
вията, при която житото обикновено било използвано за „купуване“ на други стоки. 

С появата на парите като разменно средство естествено се появили и закони, ко-
ито да регламентират тяхното използване. В древен Вавилон около 1760 г. пр. Хр. цар 
Хамурапи включил в прочутия си законник текстове, определящи лихвените процен-
ти и глобите, които трябвало да се плащат за различни 
нарушения. Парите постепенно се превърнали в сред-
ство за сключване на търговски сделки и за покупко-
продажба на недвижимо имущество.

Мидени черупки, използвани като 
пари

На други места в Стария свят за разменно средство 
служели определени видове мидени черупки. В китай-
ски ръкописи от второто хилядолетие преди Христа се 
споменава за раковини от мекотели от рода Cypraea, 
използвани като платежно средство и трупани като съ-
кровища. Стойността на този вид пари се кореняла в 
тяхното изящество – те били използвани и като укра-
шения. В Африка използването на тези пари продължи-
ло векове наред. Едно от мекотелите с ценни черупки 
дори получило латинското название Monetaria moneta.

 
Месопотамия, земята между 
реките Тигър и Ефрат, е 
наричана Плодородния 
полумесец или Люлката на 
цивилизацията. Днес тази 
територия попада в предели-
те на Ирак и отчасти на Иран. 
Първите хора, заселили се по 
тази места, били привлечени 
от естествените находища на 
зърнени храни и превърнали 
Западна Азия в плодородна 
градина. Първата цивили-
зация тук възникнала към 
3500 г. пр. Хр. и била дело на 
шумерите.


Хамурапи (прав), шестият 
цар на Вавилон, пръв въвел 
финансови закони. Неговият 
Законник бил изсечен върху 
каменни плочи, поставени на 
видно място в града.

ХРОНОЛОГИЯ

9000 – 6000 г. пр. Хр. Опито-
мяването на животни (говеда) 
и отглеждането на растителни 
храни (зърнени) води до разви-
тие на търговията.

6000 – 3000 г. пр. Хр. Възник-
ване на писмеността в Месопо-
тамия, вероятно за запазване 
на данни за бартерни сделки. 
Използване на шекела (опреде-
лено тегло зърно) като парична 
единица. Откриване на златото.

3500 г. пр. Хр. Бронзът (сплав 
от мед и калай) е създаден и в 
Близкия, и в Далечния изток.

3150 г. пр. Хр. Първата динас-
тия в Египет.

3000 – 2000 г. пр. Хр. Вавилон-
ците въвеждат банковата дей-
ност. Към дворците и храмовете 
(като най-сигурни места) се 
разкриват складове за зърнени 
храни, добитък, ценни метали и 
земеделски сечива.

2575 г. пр. Хр. Построяване на 
Голямата пирамида в Гиза – про-
ект, изискващ държавно плани-
ране и капиталовложения.

ок. 1792 – ок.1750 г. пр. Хр. 
Управление на вавилонския 
цар Хамурапи; публикуване на 
Законите на Хамурапи, в които 
има и текстове, регламентира-
щи банковата дейност.

ок. 1200 г. пр. Хр. Най-ран-
ните писмени свидетелства за 
използването на морски рако-
вини като пари в Китай.

ок. 1100 г. пр. Хр. Начало на 
упадъка на египетските динас-
тии.

СРЕДИЗЕМНО МОРЕ

ЧЕРНО МОРЕ

МАЛА АЗИЯ
ИРАН

АКАД

ШУМЕР

АСИРИЯ

ФИНИКИЯ
КИПЪР

ПАЛЕСТИНА

ДОЛЕН
ЕГИПЕТ

СИНАЙ

ПЕРСИЙСКИ
ЗАЛИВ

КАСПИЙСКО 
МОРЕ

ЧЕРВЕНО 
МОРЕ

МЪРТВО 
МОРЕ

пустиня 
Сахара

Арабска пустиня

Сирийска пустиня

Ниневия
Ашур

Вавилон

Ебла

Тир

Йерусалим
Йерихон

Ума

Урук
Ериду

Ур

Суза

Лагаш

Тигър

Ефрат

Загроски планини

Плодородният полумесец
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Най-разпространените 
римски монети (сечени 
между средата на ІІІ в. пр. Хр. 
и средата на ІІІ в. сл. Хр.) са 
златният ауреус (1), сребър-
ният денарий (2), бронзовата 
сестерция (3), медният ас 
(4) и месинговият дупон-
дий (5). Заради постоянния 
недостиг на ценни метали и 
превратностите в политиката 
и търговията, стойността на 
римските монети постоянно 
девалвирала.

След появата на първите парични форми идеята бързо се възприела от це-
лия античен свят. Парите станали крайъгълен камък в развитието на тър-

говските отношения между държавите, както и един от фундаментите на високо-
организираните и все по-сложно устроени общества, особено в Гърция и Италия.

РАЗВИТИЕ НА 
МОНЕТОСЕЧЕНЕТО

Парите бързо залели гръко-римския свят, което хронологически съвпада с пе-
риода от VІІІ в. пр. Хр. до І в. сл. Хр. (първите Олимпийски игри се провели в Гърция 
през 776 г. пр. Хр., а според легендата Рим бил основан през 753 г. пр. Хр.). Първи-
те пари под формата на монети се появили около 600 г. пр. Хр., когато лидийският 
цар Алиат отсякъл в Сарди (в дн. Западна Турция) огромни количества монети от 
златно-сребърна сплав. Известната днес под името Лидийски лъв монета може би е 
първата, появила се на този свят. Специалистите не са единодушни относно нейната 
покупателна способност. Според едни с един Лидийски лъв можело да се преживее 
цял месец, докато според други това била цената на една овца или на три кани вино.

Една от причините за монетосеченето на цар Алиат може би е била необходи-
мостта да се дават заплати на гръцките наемници във войската му. В отговор на тази 
мярка гръцките градове колонии по Малоазийското крайбрежие започнали да се-
кат свои монети – предимно на ръка и от сребро, добивано в мините на Лаврион (в 
дн. Гърция). С усъвършенстването на технологиите на сечене на монети се развила 
и организацията на самите монетарници. Едни от първите били открити на остров 
Крит, където били произведени първите монети с високо качество и естетично офор- 

мление.
Скоро монетосеченето станало широко разпрос-

транено явление, при което владетелите държали не 
само да организират, но и да контролират тази дейност 
и буквално да запечатат властта си върху малки късчета 
злато, сребро или бронз.

Живителната сила на Римската 
империя

В древния град Рим живеели над един милион души. 
В апогея си градът бил столица на огромна империя, с 
която бил свързан с многобройни сухоземни и морски 
(чрез главното си пристанище Остия) пътища. По тези 
пътища (строени както за търговски, така и за военни 
нужди) и по Средиземно и Черно море се развивала 
оживена търговия, която била живителната сила на 
държавата.

Икономиката на Римската империя се развивала със 
забележителна ритмичност при употребата на единна 
парична система, ниски митнически ставки и преслед-
ване на пиратството. За функционирането на тази ико-
номика били необходими огромни количества пари и 
търговията носела значителна част от приходите, не-
обходими за сеченето на монети. Поради това било от 
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жизненоважно значение армията да поддържа сигурност, без която търговията не 
можела да процъфтява. Римляните били големи износители на всякаква продукция –  
от основни хранителни продукти като жито, телешко месо, зехтин и вино, през дър-
вен материал и метали, необходими за строителството, 
до богата гама от луксозни стоки като папирус, керами-
ка, стъкло, сребро и парфюми. Главните им търговски 
партньори се намирали в днешна Испания и Франция, 
Близкия изток и Северна Африка.

БОГАТ КАТО КРЕЗ

Крез е роден към 595 г. пр. Хр. и по-късно наследява баща си Алиат на лидийския цар-
ски престол. Продължавайки делото на своя баща, Крез отсича първите монети от елек-
трум (сплав на златото и среброто със стандартизирана чистота на пробата). Това ново-
въведение както и многобройните данъци, които събирал от подвластните му лидийски 
селяни, помагат на Крез да натрупа несметни богатства, част от които превръща в екстрава-
гантни дарове за бог Аполон в светилището му в Делфи. През 546 г. пр. Хр. Крез е победен и 
пленен от персийския цар Кир Велики. Съдбата на Крез е неизвестна. Според една версия 
той е изгорен жив на клада, докато според друга е спасен от бог Аполон, който изпраща 
дъждоносни облаци да загасят пламъците.


Траяновият пазар се намира 
на един от римските форуми, 
срещу Колизеума. Първона-
чално това бил централният 
градски пазар, но с разра-
стването на Рим районът се 
превърнал в икономическо, 
политическо и религиозно 
средище, смятано от мнозина 
за „пъпа“ на Римската империя.

800 г. пр. Хр. Край на тъмните 
векове в гръцката история.

776 г. пр. Хр.  Първи Олимпий-
ски игри.

753 г. пр. Хр. Основаване на 
Рим от Ромул и Рем.

600 г. пр. Хр. В Рим е построен 
форумът; лидийският цар Алиат 
отсича първата си монета.

600 – 570 г. пр. Хр. Употребата 
на монети се пренася от Лидия 
в Гърция.

546 г. пр. Хр. Монетосеченето 
се пренася от Лидия в Персия; 
персите секат първите си моне-
ти от чисто злато; гърците отси-
чат първите сребърни монети.

500 г. пр. Хр. Класическа Гър-
ция.

406 – 405 г. пр. Хр. Гърците се-
кат бронзови монети.

323 г. пр. Хр. Класическият 
период на Гърция завършва със 
смъртта на Александър Велики.

300 г. пр. Хр. Римляните секат 
първите си монети.

269 г. пр. Хр. Римляните пускат 
в обращение сребърни монети.

146 г. пр. Хр. Покоряване на 
класическа Гърция след раз-
грома на Македония от римля-
ните.

27 г. пр. Хр. Териториално 
разширение на Римската им-
перия по времето на Август; 
реформиране на монетарната и 
данъчната система; отсичане на 
почти чисто златни и сребърни 
монети, както и на нови бронзо-
ви и медни пари; въвеждане на 
общ данък върху търговията и 
поземлената собственост, както 
и на плосък поголовен данък.

27 – 29 г. сл. Хр. Приблизител-
на датировка на библейския 
разказ за това, как Иисус изгон-
ва търговците от Йерусалим-
ския храм. 

476 г. сл. Хр. Падане на Запад-
ната Римска империя и прину-
дителна абдикация на Ромул 
Августул.

610 г. сл. Хр. Край на класиче-
ската Римска империя.



КНИГАТА ЗА ПАРИТЕ14

Основите на банковото дело – такова, каквото го познаваме днес, са поло-
жени през ХV в. в кипящата от идеи лаборатория на ренесансова Италия. 

Макар тази епоха да се свързва главно с изкуството, науката, литературата и фи-
лософията, парите в много случаи били нейна движеща сила. Богатството и меце-
натството довели до разцвет на изкуствата и архитектурата. В по-прозаичен план 
те предизвикали появата на банките (места, където да се правят парични влогове 
и по-важното – институции, които отпускат парични заеми).

ПОЯВА НА БАНКИТЕ
В ренесансова Италия парите вървят ръка за ръка с развитието на банковото 

дело. В действителност думата банка е от италиански произход и обозначава дърве-
ната скамейка или масичка, използвана от тамошните сарафи като бюро и обменно 
гише. Най-известната италианска банка, тази на семейство Медичи, се налага като 
най-голяма и най-авторитетна в Европа заради това, че оперира само с фиорино 
д’оро (златни флорини) – монетите, носещи името на град Флоренция. Един такъв 
флорин, еквивалентен на днешни 150 – 200 щатски долара, притежава стандартни 
размери и качество (3,5 г чисто злато). Той измества среброто като основен ценен 
метал, използван дотогава в търговските сделки в Европа.

Благородниците в Италия и в другите европейски страни, натрупали богатства 
чрез финансови операции и търговия, вероятно са успокоявали гузната си съвест 

ОСНОВНИ ПРАВИЛА 
НА СЧЕТОВОДСТВОТО

Ренесансовият математик Лука Пачоли, роден в Тоскана 
към 1450 г., е направил едни от най-важните приноси в раз-
витието на счетоводното дело. Неговата книга „Всичко за 
аритметиката, геометрията, пропорциите и пропорционал-
ностите“, публикувана през 1494 г., се превръща в нещо като 
бестселър. В главата „Трактат за сметките и записванията“  са 
изложени принципите на счетоводството, разпространили се 
из цяла Европа. Първият от тях гласи, че описът на налично-
стите трябва да се прави паралелно с отбелязване на дебита 
и кредита. Този принцип на „двойно записване“ на всички тър-
говски операции, въведен от венецианските търговци, пред-
вижда всяка операция да се записва в счетоводна книга с две 
колони – отбелязаният в лявата графа дебит трябва да бъде 
компенсиран от съответния кредит в дясната колона. Един от 
дадените от Пачоли примери гласи: „Дебит – пухени дюшеци; 
кредит – съответният капитал за необходимото количество 
пух по опис; стойност в лири, грошове и пиколи.“ При тази 
система за водене на отчетност „балансът“, или моментната 
снимка на финансовото състояние на нещата, винаги може 
лесно да се види.
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Една от фреските на Мазачо – 
„Плащане на данъка“, в църква-
та „Санта Мария дел Кармине“ 
във Флоренция, изобразява 
сцена от Евангелието от Ма-
тей, в която присъстват Иисус 
с апостолите и един римски 
данъчен инкасатор. Предпо-
лага се, че тя е направена за 
насърчаване на гражданите 
да си плащат данъците в един 
момент, когато в града се е 
водел дебат за реформиране 
на данъчната система. Във 
фреските, завършени през 
1427 г., за пръв път е прило-
жен принципът на линеарната 
перспектива.

(защото по онова време лихварството или даването на 
пари на заем срещу лихва все още е било смятано за 
грях) чрез щедро заплащани поръчки на работещите за 
тях талантливи художници, скулптори и занаятчии. Чрез 
господстващото си положение в ренесансовото град-
ско общество търговските „гилдии“ са функционирали 
и като канали за насочване на парите към произведе-
нията на изящните изкуства и архитектурата. Парите 
винаги са били близо до ренесансовото изкуство – ви-
димо или прикрито те са стояли зад пищните платове и 
кожи на костюма, както и в алегоричните олицетворе-
ния на плащането на данъци или даването на дарове.

Най-старата банка на света
Банката на Медичи е била най-известната по онова 

време, но банка „Монте дей Паски ди Сиена“, основана 
през 1472 г. с цел да дава заеми на „бедни, нещастни и 
нуждаещи се хора“ срещу лихва от 7,5%, вероятно е най-
старата в света. Нейното име произлиза от камарата пари 
(монте), събирана за заемане на бедните граждани на Сиена, както и от принадлежа-
щите на града пасища (паски) в района, приходите от които служели за допълнителна 
гаранция на отпусканите заеми. Тези парични постъпления били поделяни на части от 
по 100 скуди, емитирани като облигации, гарантиращи 5% годишна доходност. През 
първите четири столетия от своето съществуване банката постепенно разширява 
своето влияние в провинциите Сиена и Гросето, преживява икономически бури, по-
литически водовъртежи и голямото земетресение от 1798 г., след което в началото на  
ХХ в. открива клонове в цяла Италия. През 1999 г. банковата институция пуска акции 
за публична продажба на Миланската стокова борса и днес е третата по големина 
италианска банка с 3000 филиала, обслужващи 4,5 милиона клиенти.

806 – 821 г. Недостиг на мед за 
сечене на монети принуждава 
китайския император Хиен Цун 
да предприеме отпечатване на 
хартиени пари.

1348 – 1350 г. Черната смърт 
покосява Европа и води до 
срив в икономиката.

1397 г. Сарафинът Джовани 
Медичи открива първата се-
мейна банка във Флоренция.

1400 г. Приблизителна начална 
дата на Ренесанса във Флорен-
ция.

1427 г. Мазачо рисува фрес-
ката „Плащане на данъка“ във 
Флоренция.

1450 г. В Тоскана се ражда Лука 
Пачоли.

1452 г. В Тоскана се ражда Ле-
онардо да Винчи.

1454 г. Гутенберг изобретява в 
Майнц, Германия, съвременна-
та печатарска преса, което води 
до революция в разпростране-
нието на информация.

1472 г. Основана е банка „Мон-
те дей Паски ди Сиена“.

1494 г. Книгата на Лука Пачоли 
„Всичко за аритметиката, гео-
метрията, пропорциите и про-
порционалностите“ установява 
принципите на счетоводното 
дело.
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Епохата на Великите географски открития би могла да бъде наречена и 
епоха на Великата алчност. През периода ХV – ХVІІ в. европейските народи 

и преди всичко испанци, португалци, холандци и англичани създават свои отвъд- 
морски колониални империи.

НАЧАЛО НА 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА

Колониализмът е движен отчасти от религиозни и стратегически мотиви, но в 
основата му стои жаждата за злато, сребро и други ценни неща. Бързо разрастващите 
се домашни икономики водят до недостиг на пари и на ценни метали, от които да 
бъдат сечени нови монети. В същото време развитието на корабоплаването и техно-
логиите позволява да се извършват по-дълги плавания. Създадени са благоприятни 
условия за авантюристични пътешествия до нови светове.

Португалците са едни от първите, които се захващат с това. Те преминават на юг 
покрай бреговете на Африка и през 1488 г. Бартоломео Диаш успява да заобиколи 
нос Добра надежда, за да открие безкрайните възможности, които предлагат водите 
на Индийския океан. Четири години по-късно, през 1492 г., неговият испански колега 
Кристобал Колон (Христофор Колумб) отплава от пристанището на Палос край Се-
виля и се отправя на запад през Атлантическия океан. Откритията на Колумб стават 
в известен смисъл случайно – земите на Карибския басейн, до които той всъщност 
достига, са взети от него за бреговете на Азия. Той обаче има ясно определена цел 

– където и да срещне представители на местното население, им показва златни моне-
ти и скъпоценни камъни и ги пита дали и при тях има такива неща.

 
През ХVІ в. португалците и 
испанците вече са трасирали 
важните търговски маршрути 
на изток и на запад (оцветени 
съответно в пурпурно и розо-
во на картата долу). Макар ко-
рабите, които порят морските 
вълни по тези пътища, да 
пренасят подправки, сечива, 
домашни животни, оръжие, 
тютюн, картофи и други 
земеделски продукти, най-
важният им товар са били 
златото и среброто… при 
това в огромни количества. 
През периода 1500 – 1540 г. 
в Испания всяка година от 
Новия свят пристигат средно 
по над 1500 кг злато.
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Комерсиалните очаквания от „приключенските“ 
пътувания

Светът, който се оказва много по-голям от това, което са си представяли учас-
тниците във Великите географски открития, постепенно „отеснява“. Между 1519 г. 
и 1522 г. португалският мореплавател Фернандо Магелан осъществява прочутото 
си околосветско плаване, след което става ясно, че на планетата има цели кон-
тиненти, които тепърва ще трябва да бъдат картографирани, колонизирани и в 
голяма степен разграбени.

Парите още от самото начало играят важна роля 
в тези начинания – за финансиране на сухоземните 
и морските експедиции и след това за транспор-
тирането на огромните богатства в Европа. Това е 
дръзко, брутално и опасно време, когато на картата 
са прокарвани и присвоявани търговски пътища, 
основавани и защитавани колонии и създавани 
империи с невиждани от времето на Античността 
размери.

Лесно са се правели, но и са се губели цели със-
тояния. ХVІ – ХVІІ в. е време на „приключения“ в един 
нов свят, пълен с обещания за търговски проспери-
тет. Експедициите от Европа към „новите светове“ 
на Африка и Америка са финансирани от монарси, 
придворни аристократи и богати търговци, които 
купуват акции в „компаниите“ на доверени мор-
ски капитани и техните екипажи. Плячката на тези 
експедиции е внимателно поделяна, когато (и ако) 
те се завърнат в родината. Често пъти тези опасни 
плавания завършват с корабокрушения, глад и кръ-
вопролитни стълкновения с туземното население.

 
След завладяването на 
индонезийските острови 
Малуку и Банда в началото 
на ХVІ в. (първоначално от 
португалците, а след това 
от холандците) процъфтява 
търговията с подправки като 
индийско орехче и карамфил, 
които са се срещали само 
по тези места. Индийското 
орехче е предизвикало 
особено ожесточени битки, 
защото една малка торбич-
ка от ценната подправка 
(смятана за афродизиак и за 
предпазно средство против 
чума) е можела да осигури 
финансов комфорт до края на 
живота на нейния притежател. 
Холандският монопол върху 
подправката предизвиква 
рекордно повишение на 
нейната цена, подхранвано и 
от хищническото унищожение 
на естествените източници в 
Индонезия

1488 г. Португалският море-
плавател Бартоломео Диаш зао-
бикаля нос Добра надежда.

1492 г. Испанският мореплава-
тел Христофор Колумб за пръв 
път достига Америка.

1498 г. Вашко да Гама присти-Вашко да Гама присти-
га в Каликут и трасира морския 
път от Европа за Индия.

1500 – 1540 г. Огромни коли-
чества злато от Новия свят, при-
добити чрез грабежи от земите 
на инките и ацтеките, са транс-
портирани в Испания.

1519 – 1522 г. Португалският 
мореплавател Фернандо Маге-
лан плава през Атлантическия и 
Тихия океан.

1540 – 1640 г. Заради притока 
на злато и сребро от Новия свят 
Европа преживява продължи-
телен период на инфлация.

1599 г. Търговията с подправ-
ки, особено на индийско орех-
че и пипер, достига своя връх в 
Холандия.

1600 г. Основаване на англий-
ската Източноиндийска компа-
ния за развитие на външната 
търговия.

1609 г. Основаване на Амстер-
дамската банка – обществена 
финансова институция, призва-
на да осигури по-качествени и 
по-добре контролирани услуги 
в сравнение с частните банки.

1619 г. Тютюнът се превръща 
в официално разплащателно 
средство във Вирджиния.

1659 г. Издаване на първия чек 
във Великобритания – нареж-
дане за лондонските златари 
от „Морис и Клейтън“ да платят 
400 лири стерлинги на г-н Дел-
боу.

1663 г. Емисия на първите бри-
тански гвинеи; отначало моне-
тите имат стойност от 1 лира и 
понеже са произведени с афри-
канско злато от Гвинея, получа-
ват това наименование.
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Парите са пределно гъвкаво средство, което може да се използва в раз-
лични ситуации. Дори само обещаването им (на английските банкноти 

все още пише „Обещавам да изплатя на приносителя при поискване от негова 
страна...“) представлява мощен стимул. Основополагащата роля на парите е била 
добре разбирана и от изобретателните финансисти от началото на ХVІІІ в., които 
им отреждат много по-активна роля в живота на обществото от преди. Техните 
открития (като хартиените пари, полиците и менителниците) се оказват много 
необходими финансови инструменти, защото държавите са се нуждаели от пари 
за финансиране на своите икономики, колонии и на войните, които са водели 
помежду си.

РАЖДАНЕТО НА КРЕДИТА
Онова време се характеризира с хора като способния картоиграч Джон Лоу и със 

симпатични монарси с вероломни финансови министри. Финансовият авантюрист 
Лоу разработва системата на кредита и банкирането в двора на френския крал Луи ХV,  
която се оказва толкова далновидна, че елементи от нея могат да бъдат открити в 
практиката на всяка днешна финансова институция. Тя се оказва обаче и доста непо-
стоянна и (както се оказва впоследствие) доста рискована. Най-известното творение 
на Лоу е компанията „Мисисипи“, държаща правата върху търговията с френските 
колонии в Западните Индии и Америка, която той свързва с богатствата на управля-

ваната от него „Банк Женерал“. Спекулациите с обещаваните от компа-
нията печалби (от които тя почти нищо не изпълнила) водят до 

страхотно надценяване на нейните акции и до отпечатването на 
планини от хартиени пари, които накрая се оказват без стой-
ност. Дръзките експерименти на Лоу с френската финансова 
система показват така нареченото „безумие на тълпите“, но 
също така опасностите, които кредитът крие в себе си.

АВАНТЮРИСТ, КОМАРДЖИЯ, 
ДУЕЛИСТ И БАНКЕР

Джон Лоу е авантюрист, комарджия, дуелист и иновативно 
мислещ човек в сферата на финансите и банковото дело. Той ос-
новава първата обществена банка във Франция, въвежда упо-

требата на хартиените пари и предотвратява банкрутирането 
на френската икономика. За нещастие стремежът му да 

оползотвори безграничните ресурси в района на Миси-
сипи в Америка, го карат да обещае, че ако му отстъ-

пят правата за търговия в тази колония, ще изплати 
френския държавен дълг. Цените на акциите на 

създадената от него компания се повишават не-
имоверно, финансовите спекуланти решават да 
вложат в нея парите си, но когато се оказва, че 
печалби не се очертават, настъпва паника и 
банката фалира.



КРАТКА ИСТОРИЯ НА ПАРИТЕ 19

 
Акции от компанията „Ми-
сисипи“ са пуснати в масова 
продажба през януари 1719 г.  
на цена от 500 ливри (френс-
ката парична единица по 
онова време). Търсенето в 
цяла Европа е било огромно. 
През декември същата година 
цената на акциите скача до 
10 000 ливри. След година 
обаче се оказва, че те са без 
всякаква стойност. Така вмес-
то обещаното забогатяване, 
десетки хиляди инвеститори 
като тези холандски търговци 
в Амстердам просто се прос-
тили с парите си.

Солидните финансови институции
Другите банкери се поучават от грешките на Лоу. 

Макар да са допуснати още много провали, ХVІІІ в. става 
свидетел на раждането на солидни финансови инсти-
туции. Създадената през 1694 г. „Банк ъв Ингланд“ с цел 
да набере средства за войната на крал Уилям ІІІ срещу 
Франция, прокарва пътя на още много други такива 
институции. В началото на ХІХ в. само в Лондон вече 
има 70 банки. Заедно с банките се появяват и първите 
книжни пари (банкнотите), както и чековете, но заед-
но с това и заплахата от фалшифициране на ценните 
книжа и от инфлация. Постепенно институциите, които 
дотогава са прерогатив само на владетелите и аристо-
крацията, придобиват популярен характер и обикно-
вените хора също гласуват своето доверие на новата 
банкова система. Това обаче се отнася преди всичко за 
банките, които притежават достатъчно злато в своите 
трезори, за да обезпечат емитирането на новоизмисле-
ните хартиени банкноти.

1694 г. Основаване на „Банк 
ъв Ингланд“, която е трябвало 
да набере парите от данъка за 
предстоящата война.

1705 г. В своята книга „За па-
рите и търговията“ Джон Лоу 
предлага монетите да бъдат 
заменени от банкноти.

1716 г. Джон Лоу създава „Банк 
Женерал“ – първата френска 
обществена банка.

1719 – 1720 г. „Балоните“ на 
Мисисипи и на Южните морета –  
спекулативно надценените ак-
ции на компаниите, лицензира-
ни да търгуват в тези колонии, 
се пукат и завличат със себе си 
средствата на инвеститорите и 
банките, свързани с тези афери.

1723 г. Първите банкноти в 
Америка са емитирани в Пен-
силвания от „Ленд Банк“.

1727 г. Основаване на „Роял 
Банк ъв Скотланд“, която въ-
вежда системата „кеш-кредит“, 
позволяваща на някои от кан-
дидатите за заем да избягват 
тегленето на пари в брой и по 
този начин да не се натоварват 
с лихвите, предвидени да се 
плащат само върху изтеглените 
суми. Смята се, че това е нача-
лото на овърдрафта.

„ОСЕМНАДЕСЕТОТО СТОЛЕТИЕ Е ВЕКЪТ НА БОГАТСТВОТО В 
КНИЖНИ ПАРИ, БОРСОВИТЕ „БАЛОНИ“ И В КРАЙНА СМЕТКА НА 
МЪЧИТЕЛНОТО ИЗТРЕЗНЯВАНЕ.“
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ХVІІІ и ХІХ век стават свидетели не само на Индустриалната революция, но 
и на революционни трансформации на парите, богатствата и финансите. За 

двеста години средният годишен доходи на глава от населението на света нара-
ства десетократно, а с повишаване на стандарта на живот числеността на населе-
нието нараства шест пъти.

РЕВОЛЮЦИЯТА
Решителната крачка към съвременността светът прави благодарение на новите 

технологии, транспорт и начин на мислене. Въглищата изместват дървения материал 
като гориво за машините, а изобретяването на парната машина революционизира 
индустрията. Настъпва истински бум в развитието на текстилната промишленост, 
последван от бърз напредък в добива на стомана и желязо и в създаването на мета-
лорежещи машини. Постепенно индустриалците изместват търговците от първосте-
пенните им позиции в обществото. Градовете стават по-многолюдни поради прилива 
на работници, много от тях жени и деца, които постъпват в новите заводи, фабрики, 
доменни пещи и работилници.

Неравномерното разпределение на паричните потоци
Там, където манифактурата и търговията се развиват, се увеличава и притокът на 

пари, но това не е равномерен процес. Индустриалното предприемачество фавори-
зира собствениците за разлика от работниците. Така въпреки общото повишаване на 
жизнения стандарт векът на иновациите и индустрията става свидетел на социално 
напрежение и бунтове, породени от неравномерното разпределение на паричните 
потоци между индустриалците и наемните работници, които са лишени и от закри-
лящо ги законодателство.

 
Индустриалната революция, 
представена на илюстрацията 
вдясно от филмовия режи-
сьор Дани Бойл по време на 
церемонията по откриване 
на Летните олимпийски игри 
в Лондон през 2012 г., е фун-
даментална повратна точка в 
историята. Изобретяването на 
машини, задвижвани от парен 
двигател на въглища, револю-
ционизира индустриалното 
производство, а финансисти-
те, които са били в състояние 
да предоставят нужния за 
това развитие капитал, стават 
все по-важни фактори на 
прогреса.

РОКФЕЛЕР

Джон Дейвисън Рокфелер е роден в Ричфорд, щата Ню Йорк, на 8 юли 1839 г. в семей-
ството на амбулантен търговец на природни еликсири, превърнал се по-късно във фер-
мер. На 14-годишна възраст той сравнява петдесетте долара, които спечелва от парите, 
изкарани от продажбата на пуйки и дадени на заем срещу 7-процентна лихва, и сумата от 
1,12 долара, която му плащат за това, че три дни е копал картофи. Така младежът решава, че 
бъдещето е във финансовата дейност.

На 16 години той си намира първата работа – като чиновник и деловодител във фирмата 
„Хюит и Татъл“ в Кливланд, Охайо, притежаваща склад за търговия на едро. След като изучава 
занаята, Рокфелер открива собствена фирма за сходна дейност и се захваща да трупа богат-
ство. След откриването на нефт в Пенсилвания през 1859 г. Рокфелер инвестира парите си в 
малка петролна рафинерия, предприема поредица от покупки на терени и накрая основава 
компанията „Стандарт Ойл“. В периода 1882 – 1911 г. компанията разпределя невероятната 
сума от 751 милиона долара като дивиденти, но е разпусната от Върховния съд на САЩ.

Рокфелер, който инвестира и в бързо развиващата се американска жп индустрия, се 
пенсионира на 56-годишна възраст, натрупвайки колосалната сума от около 1,5 милиарда 
долара. Скромен и непретенциозен като характер, той се занимава през останалата част от 
живота си с филантропия, като дарява повече от 500 милиона долара. В основата на него-
вите финансови възгледи винаги е стояло разбирането, че усилената работа и разпрости-
рането според чергата са най-добрите правила и за живота, и за бизнеса.
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ок. 1750 – ок. 1850 г. Прибли-
зителни граници на епохата на 
Индустриалната революция, за-
почнала в Англия и обхванала 
след това Европа.

1772 г. Шотландия се превръ-
ща в първата държава с банко-
ва система, обхващаща цялата ù 
територия.

1775 – 1783 г. Американската 
война за независимост; Конгре-
сът печата книжни пари, за да 
финансира военните разходи. 
Това води до период на хипер- 
инфлация, но освободителните 
усилия се увенчават с успех.

1780 – 1810 г. Период на бър-
зо развитие на банките в Евро-
па и Америка.

1787 – 1799 г. Френската ре-
волюция.

1798 г. Във Великобритания 
Уилям Пит-младши въвежда по-
доходния данък, за да се набе-
рат средства за войните срещу 
Наполеон.

1799 – 1815 г. Наполеоновите 
войни водят до съществени 
промени в икономиките на Ве-
ликобритания и Франция.

1830 – 1860 г. Продължава 
експанзията на банковото дело 
по света, особено в Германия, 
Индия и Русия.

1848 г. Златната треска в Кали-
форния води до засилено сече-
не на златни монети в САЩ.

1850 – 1900 г. Развитие на аме-
риканската икономика, особе-
но след 1890 г., когато се наблю-
дава засилен инвеститорски 
интерес от страна на редица 
британски банки.

1860 – 1921 г. Масово нара-
стване на броя на банките в 
САЩ (през 1921 г. броят им дос-
тига 30 000).

1861 г. Юнионистите в САЩ въ-
веждат подоходния данък, за да 
събират средства за Граждан-
ската война (1861 – 1865).

1862 г. Министерството на фи-
нансите на САЩ емитира пър-
вите доларови банкноти.

1871 г. Обединение на Герма-
ния и въвеждане на марката 
като парична единица; Япония 
избира йената.

1882 г. Основаване на Япон-
ската национална банка.

Във всекидневието на хората парите все още имат по-скоро локално значение, 
а заеми се отпускат по-често между членове на фамилиите, отколкото от банките. С 
развитието на капитализма се налагат нови финансови институции и процеси, които 
поставят основите на съвременните финанси. Индустриалната революция обаче не 
се характеризира само с бурен напредък. Продължителният период на натрупване 
завършва със срив в края на ХІХ в. Свръхпроизводството и двуострият меч на сво-
бодната търговия дават паметен урок за тъмната страна на икономиката, основаваща 
се на свободния пазар.

Концепцията за капитализма
Схващанията за същността на капитализма датират още от неговата класическа 

епоха. Той е определян като икономическа система, при която средствата за произ-
водство са в ръцете на частни собственици, конкуриращи се в „пазарна среда“. Тази 
концепция става популярна в средата на ХІХ в. от трудовете на философи, историци 
и икономисти от рода на Карл Маркс и Фридрих Енгелс (особено от техния трито-
мен труд „Капиталът“, чиито части излизат съответно през 1867, 1885 и 1894 г.)., които 
стигат до извода, че капиталистическата икономика се основава върху производ-
ството на средства за производство (машини, транспортни средства, инструменти 
и фабрики) и на средства за потребление (например широката гама стоки от пър-
ва необходимост). Това производство не е възможно без наличието на наемен труд, 
земя и средства за производство, като притежателите на последните две са именно 
„капиталистите“.
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Със забавянето на икономи-
ката и повишението на цените 
на горивата и храните през 
последните години много 
потребители възприемат нови 
методи на плащане, за да 
могат да поддържат личните 
си бюджети балансира-
ни. Онлайн пазаруването, 
реимбурсирането (връщане, 
възстановяване, плащане на 
пари) веднъж в месеца на 
кредитните карти, плащанията 
с директен дебит и активното 
ползване на уебсайтове за 
сравняване на цени са все 
начини за свързване на двата 
края на семейния бюджет.

През ХХ в. парите придобиват още по-голямо значение заради безпре-
цедентните глобални конфликти, изразяващи се в две световни войни, 

както и заради удивителния напредък на технологиите. В началото на века 
парите все още се броят старателно на ръка, сделките се описват в главни 
счетоводни книги, а за парични преводи никой не е бил и чувал. В края на 
столетието банките и бизнесът вече придвижват рутинно парични суми по 
електронен път, а частни лица започват да купуват и продават стоки (и да из-
пращат и получават пари) по световна мрежа от свързани помежду си компю-
три, наречена интернет.

ПАРИТЕ ДНЕС
Парите стават част от това, което наричаме „Голямото ускорение“ – явление, 

характерно за редица нововъведения, претърпели изключително бързо разви-
тие в годините след Втората световна война.

КЪДЕ ОТИВАТ ПАРИТЕ
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Брой на притежаваните коли: 1,9
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Източник: САЩ катедра на труда, 2010
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НАЙ-ЦЕННАТА МОНЕТА НА СВЕТА

В днешно време монетите изглеждат старомодно нещо, но интересът към рядко сре-
щаните екземпляри е огромен. През 2002 г. една 20-доларова златна монета от 1933 г. (от 
типа „двоен орел“) е предложена на аукцион, седемдесет години след отсичането ù по 
време на президентството на Франклин Рузвелт. Това се е случило малко преди САЩ да 
се откажат от златния стандарт, за да се справят с последиците от Голямата депресия, и 
всички такива монети са претопени. Или почти всички. Десет такива монети попадат в ръ-
цете на колекционери, но девет от тях са върнати на правителствените служби, защото 
не са били официално емитирани. Последната такава монета стига до Кайро в Египет и е 
включена в аукциона на легендарната монетна колекция на крал Фарук. Американските 
власти се намесват, но монетата изчезва. Появява се от-
ново през 1996 г., когато английски колекционер се 
опитва да я продаде на агенти на американските 
тайни служби, представящи се за дилъри. На-
края се стига до юридическо споразумение 
и монетата остава в частни ръце, за да бъде 
включена в аукцион през 2002 г., когато е 
продадена за около 6 милиона долара. 
Последната дума обаче е на Министер-
ството на финансите на САЩ, което задъл-
жава новия собственик да му плати такса в 
размер на 20 долара.

Държавите от районите със свободна търговия и прилагане на съвременна мо-
нетарна политика стават свидетели на явления от рода на стандартизирана валута в 
трансграничен мащаб. През 1999 г. се появява нова валута – еврото, която вече се из-
ползва от 330 милиона европейци и от още 175 милиона души от други континенти 
(сред които 150 милиона африканци).

Електронните пари
Към края на ХХ в. парите драматично променят формата си. Освен металните мо-

нети, памучните банкноти и хартиените чекове се появяват пластмасови кредитни и 
дебитни карти в комбинация с автоматични касови машини (АТМ), чип- и ПИН-тер-
минали, както и различни други възможности за безналично плащане, които позво-
ляват на потребителите да теглят, внасят или харчат парите си, без на практика да се 
докосват до тях. Доверието, концентрирано преди във физическите пари и отчасти 
в чековете, полиците и менителниците, продължава да се премества по посока на 
електронните баланси, представени от електронните банкови сметки.

Същото столетие става свидетел и на първите мащабни експерименти с раздава-
не на бонус точки, поощрителни награди за лоялните клиенти и др. – вид синтетич-
ни пари, приложими в системата на основната за дадена страна парична единица и 
позволяващи на техните притежатели да купуват повече от същите стоки, за придо-
биването на които са ги получили, или на съвсем различни стоки. С развитието на 
тези тенденции, не всички от които се оказват сполучливи, се заговори за „края на 
парите“ и за едно близко бъдеще, в което всички сделки ще се извършват изцяло без 
помощта на монети и банкноти.

1914 – 1918 г. Първата светов-
на война; държавните дългове 
на Великобритания и Франция 
нарастват драматично; инфла-
цията в Германия е колосална, 
но японската икономика е сти-
мулирана от военните поръчки. 
Когато САЩ се намесват във 
войната (1917 г.), техният дър-
жавен дълг нараства до 25 ми-
лиарда долара.

1929 г. Големият борсов срив 
е последван от Голямата депре-
сия, при която американската 
икономика рухва и брутният 
национален продукт на страна-
та се свива с 50%.

1933 г. Ф. Д. Рузвелт е избран 
за президент на САЩ и лансира 
своя Нов курс за възстановява-
не на доверието в национална-
та икономика.

1939 – 1945 г. Втората све-
товна война; националните 
икономики затъват в големи 
дългове, но най-силните от тях 
успяват да изплатят държавни-
те дългове при ниски лихвени 
проценти.

1944 – 1971 г. Споразумението 
от Бретън Уудс въвежда прави-
ла в търговските и финансовите 
отношения между най-разви-
тите индустриални държави. 
Международният валутен фонд 
и Международната банка за 
възстановяване и развитие са 
създадени да подпомагат гло-
балното възстановяване след 
войната.

1974 – 1980 г. ОПЕК показ-
ва мускули, като се опитва да 
контролира цените на суровия 
петрол, което се отразява върху 
лихвите и инфлацията.

1999 г. Еврото се превръща в 
национална валута на 11 дър-
жави членки на Европейския 
съюз.

2007 – 2009 г. Кризата с висо-
корисковите ипотечни заеми 
предизвиква колапс на светов-
ната система за кредитиране.

2009 – Глобалната икономи-
ческа криза води до рецесия 
и невъзможност на някои дър-
жави да балансират бюджетите 
си. Правителствата се намесват 
с цел да създадат условия за ма-
щабно възстановяване...



КНИГАТА ЗА ПАРИТЕ24

 
Китайският онлайн магазин 
„Дангданг“ през 2010 г. се 
превърна в акционерно дру-
жество, пускайки на борсата 
акции на стойност около 1 
милиард долара. Оттогава 
компанията печели много до-
бре от силната икономика на 
страната и от популярността 
на онлайн покупките на ком-
пютри и мобилни телефони. В 
близко бъдеще „Дангданг“ ще 
конкурира „Амазон“ за пози-
цията на най-голям интернет 
търговец на дребно в света.

Парите изминават дълъг път от времето, когато хората са разменяли стоки 
срещу черупки от морски мекотели, а и имат още много пред себе си. В 

някакъв смисъл предстоящото развитие ги води към историческите им корени. 
След продължителен флирт с монетите и банкнотите и последвалата хегемония 
на електронните пари в наши дни се забелязва все по-голям интерес към замес-
тителите на парите, които не се различават съществено от онези древни, красиви 
и високо ценени морски раковини. Така или иначе, монетите, които сега държите 
в джоба си, скоро ще се превърнат в музейни експонати.

ПАРИТЕ И НИЕ

ИСТОРИЯТА НА „ПЕЙПАЛ“
Емблематичната с революционната си монетарна техноло-

гия „Пейпал“ (PayPal) се роди от софтуера, създаден от кали-
форнийската фирма за иновационни технологии „Конфинити“, 
даващ възможност за изпращане на криптирани електронни 
нареждания за извършване на плащания чрез мобилни джоб-
ни устройства, наречени „електронни портфейли“. На парти-
то, организирано за промоцията на „Пейпал“ през юли 1999 г. 
един от инвеститорите „мейлна“ 3 милиона долара в сметката 
на компанията чрез мобилното устройство (Палм Пайлът) на 
нейния основател Питър Тийл. През март 2000 г. „Конфинити“ 
се сля с „Екс.ком“ (X.com), – интернет базирана компания за 

финансови услуги, и „Пейпал“ бързо се превърна във водещ 
на нововъзникващия пазар на онлайн транзакциите, ставайки 
особено популярен сред потребителите на „Ибей“ (eBay). През 
октомври 2002 г. онлайн аукционната къща купи „Пейпал“ за 
1,5 милиарда долара и го направи интегрална част от услу-
гите, които предлага. През 2009 г. транзакциите посредством 
„Пейпал“ достигнаха 71 милиарда долара и днес услугата е 
достъпна в 190 държави, където са открити над 230 милиона 
електронни сметки. Компанията дава също така възможност 
на клиентите на други онлайн търговци на дребно да извърш-
ват електронни плащания чрез нейната система.

Нашите отношения с процеса на покупко-продажба също се променят. Все по-
често ще се оказваме в ситуацията да наддаваме за нещата, а не да плащаме фикси-
раната им цена. (Създаденият в края на миналия век „Гугъл“ основава целия си 
бизнес върху система от аукциони, на които рекламодателите наддават, за да зае-
мат по-предно място в списъците с „резултатите от търсенето“ на браузъра.) Бонус 

точките и поощрителните награди за лоялни клиенти 
оказват днес сериозно влияние върху потребителските 
решения, които от своя страна движат развитието на 
икономиката по света. Начините за харчене на пари 
също се промениха чувствително в началото на новото 
столетие. В много западни държави една десета от па-
ричните средства се харчат онлайн.

Колапс на кредитната система
При промяната във формата на парите и на нашето 

отношение към тях има някои опасности, с които тряб-
ва да се съобразяваме. Раздутият балон на „лесните“ 
пари, нарастващият дълг, за който няма стратегия как 
ще бъде изплащан, са все явления, характеризиращи 
началото на ХХІ в.

Колапсът през 2007 – 2009 г. на кредитната систе-
ма, която даваше възможност за взимане на заем от 
всички – обикновени притежатели на кредитни карти, 
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кредитори по ипотеки и големи компа-
нии, предизвика шок, който ще остане в 
историята като една от най-големите фи-
нансови катастрофи. Последствията от 
нея станаха още по-тежки поради едно 
явление на нашето време: „взаимосвър-
заността“ на съвременните финансови 
институции от различните краища на 
света. С други думи, когато нещастието 
се случи на едно място, посредством 
ефекта на доминото то удря и на други 
места, а понякога и навсякъде.

Кризата с корпоративната и индиви-
дуалната задлъжнялост бързо бе последвана от криза 
на държавните дългове, при която страните, отслабени 
от рецесията, поведоха борба за спешно балансиране 
на своите бюджети. Мащабната намеса на правител-
ствата на дълговите пазари не доведе до решаване на 
проблема със систематичната слабост на изнемогва-
щите икономики. През 2011 г. в страните от 17-членната 
група на Еврозоната се появиха огромни пукнатини и 
някои от тях като Гърция, Португалия, Испания и Ита-
лия потънаха в хаос, давайки признаци, че могат да се 
окажат в несъстоятелност да изплащат държавните си 
дългове.

„ПРЕДПОЛАГА СЕ, ЧЕ 
ГЛОБАЛНАТА ПАРИЧНА 
НАЛИЧНОСТ НА НАЙ-
ГОЛЕМИТЕ ИКОНОМИКИ 
НА СВЕТА (САЩ, КИТАЙ, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И 
ЯПОНИЯ) Е ОКОЛО  
50 ТРИЛИОНА ДОЛАРА.“

 
Колапсът на кредитната систе-
ма през 2008 г. бе илюстриран 
в медиите със снимки на бан-
кови чиновници, напускащи 
работните си места с личните 
си вещи в ръце. Най-големият 
катаклизъм за световната ико-
номика след Голямата депре-
сия от 1929 г. имаше сериозни 
последствия. „Лемън Брадърс“ 
банкрутира, докато „Мерил 
Линч“, Ей Ай Джи, „Фреди 
Мак“, „Фани Мей“, Ейч Би Оу 
Ес, „Роял Банк ъв Скотланд“ и 
много други трябваше спешно 
да бъдат спасявани.

КРАЯТ НА 
ПАРИТЕ В БРОЙ
1939 г. „Сити Банк ъв Ню Йорк“ 
монтира експериментален бан-
кограф, който приема депозити 
чрез чекове и пари в брой. Екс-
периментът завършва след шест 
месеца заради неприемане на 
нововъведението от клиентите на 
банката.

1951 г. В град Ню Йорк е въведена 
употребата на първата официал-
на кредитна карта – на „Дайнърс 
Клуб“.

1958 г. Пусната е в обращение 
картата „Американ Експрес“.

1966 г. Пуснати са в обращение 
картите „Виза“ и „Мастъркард“.

1972 г. Във Великобритания са 
монтирани първите съвременни 
АТМ устройства.

1990 г. Поява на дебитните карти, 
при които притежателите предва-
рително влагат желаните авоари, а 
след това могат да харчат с картата 
до изчерпване на собствения им 
кредит.

1997 г. Търговията с помощта на 
мобилен телефон е въведена в 
Хелзинки (Финландия) чрез два 
автомата за кока-кола. Покупките 
от тях стават чрез изпращане на 
есемеси.

1998 г. В Пало Алто, Калифорния, 
е създаден „Пейпал“, позволяващ 
плащания и парични преводи по 
интернет.

2003 г. Въвеждане на картите „Ой-
стър“, използващи технологията 
„уейв енд пей“, за самотаксуване в 
градския транспорт на Лондон.

2004 г. Използване на чипове и 
пинове при електронните плаща-
ния.

2010 г. Френското правителство 
въвежда плащането в автобусите и 
влаковете до Монпелие с помощта 
на Ю Ес Би флашки.

2016 г. Според анализатори по-
вечето от всекидневните покупки 
ще се извършват чрез мобилни 
устройства.

2018 г. Проектирана крайна дата 
за използване на чекове като пла-
тежно средство в световен мащаб.


