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Abstract: This paper is an attempt to initiate a study of money from philosophical-

pragmatism point of view using the metaphor "barter money", which is the object of the 

research. The relation between money and exchange is highlighted once again as 

fundamental to their existence. Money is represented as a constitutive exchange complex, 

consisting of two substances. They are equivalent and form and are inseparable in its 

existence. From these grounds, the money profile should ultimately be detached by its image 

as commodity only with is just one of possible forms. Contemporary alternatives of the 

exchange-payment medium do exist and they urgently admit that money is a symbol of the 

mind (ideal) circulating in a form that changes institutionally (non-ideal). The argumentation 

is built on the fundamental foundations of the monetary theory. The explicit reference to some 

of the obviosities makes our definition of money reasonably justified. The ambition is to be 

provoked a constructive debate on the given definition which for both (to settle a definition 

and criticiizing) is rarely common. 
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За бартерните пари – по философски 

 

 

Росица ТОНЧЕВА 

Гл. ас. д-р 

УНСС, България 

 

Резюме:  В настоящето изложение е направен опит да се постави началото на едно 

изследване на парите от позициите на философско-прагматисткия подход
1
, като за 

обект е избрана метафората „бартерни пари“. Посредством анализа се прави още 

веднъж осветляване на връзката на парите с размяната като изначална за тяхното 

съществуване. Парите са представени като конститутивен обменен комплекс, 

обслужващ размяната, съставен от две неразделни в своето битие същности: 

еквивалент и форма. От тези позиции, образът на парите следва окончателно да се 

раздели с от отъждествяването му единствено като стока, което е само една 

възможна тяхна форма. Съвременните алтернативи на обменно - платежното 

средство настойчиво ни провокират да признаем, че на първо място парите са 

мисловен символ (идеални), циркулиращи във форма, която се изменя институционално 

(неидеални
2
). Аргументацията е построена върху фундаменталните основи на 

теорията на парите. Посочени са очевидности като логическа обосновка на 

възприемането ни за пари. Целта е да се провокира градивна критика на даденото 

определение, като и двете (и даването на определения и критиката) по принцип 

напоследък се срещат рядко.  

 

Ключови думи: бартерни пари, пари, философия на парите, поведенчески финанси 

JEL: E40, O35, G40 

 

 

 

 

                                                           
1
 По въпросите на прагматизма Вж. още Чарс Пърс (1839-1914) 

2
 Понятието „неидеално“ се използва за да се избегне дискусията относно „реално“ и „нереално“, 

подобно на „реално“ и „действително“, което е част от дневния ред на съвременната философия и 

привържениците на всяка от различните позиции предлага солидни аргументи. За да не влизаме в 

подобни дебати, прибягваме към понятието „неидеално“ в смисъл на формално съществуващо в 

материална или нематериална форма.  
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За бартера като за пари 

Метафората „бартерни пари“ е обобщение на разнообразието от различните 

форми на обменно-платежни средства, използвани от организирани частни групи. Те се 

откриват под различни наименования, като например: комплементарни валути, 

социални пари, локални пари, свободни пари, банки за размяна на време, локални 

средства за размяна и др., Както и да бъдат наречени, те изпълняват главната роля 

„обслужване на размяната“. Образът вграден в теоретичния конструкт „бартерни пари“ 

се използва с цел временно да се прекъсне менталната връзка с обичайното схващане за 

пари (главно като стока) и валути (основно като парите на друга държава) и по този 

начин да стане видима проекцията на един често пренебрегван аспект от възприятието 

ни за парите - този като конститутивен обменен комплекс, обслужващ размяната [на 

продуктите на труда], в конкретна ограничена социална среда. На този образ 

отговарят всички познати до сега форми на парите. 

Формалистките автори биха заявили, че „бартерни пари“ не съществуват. 

Безспорно е, че размяната съдържа „паричността“ в своята най-дълбока същност и не е 

логично бартерът и парите да се разграничават така категорично. И двете явления се 

основават на обмен на ценности. При бартера размяната е без пряка предметна 

употреба на суверенно, законно установено средство, наричано „пари“. Посредством 

парите в едната страна на разменното отношение откриваме представител /символ/, 

чиято „ценност“ е защитена чрез законова регламентация, поради което тя може да се 

гарантира и за по-дълъг срок
3
. Извън дискусията около субстанционалната теория за 

парите, няма съмнение, че те са явление, което обединява в себе си две неща: 1) 

еквивалент, установен със съгласието на социалната група, където се използва
4
 и 2) 

конкретна форма на този еквивалент (пряка или опосредствана), позволяваща [преди 

всичко] размяна и плащане. Конкретната форма на парите е онова, което сме свикнали 

да разпознаваме като „средството за размяна и плащане“. Тя се олицетворява най-често 

с конкретен „паричен инструмент“.  

Сред множеството автори и анализи на парите, чието изрично посочване няма да 

ни донесе допълнителни ползи, не срещнахме конкретни примери как точно възникват 

паричните форми. Не изключваме възможността в някои източници да се коментира 

кой, как и защо избира еквивалентния обект, който се използва като пари. Обикновено 

се приема, че това са хората, които свободно, [често хаотично и рядко преднамерено] 

                                                           
3
 Докато суверенът реши да я промени.  

4
 Дали тази ценност е произлязла от някакви вътрешни съотношения или е наложена със закон 

(отвън), това в случая не е от определящо за изложението значение. 
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оформят своя колективен избор и постепенно този избор се конкретизира. В общия 

случай се разказва как книжно-паричната форма исторически замества металната, като 

първоначално се промъква в циркулация като търговски ценни книжа, а после 

постепенно измества златото (закона на Грешъм).5 

Наблюдаваме и изключения като „синтетичните“ международни форми, с които 

работят различни обединения в съюзи на групи държави. Еврото, а преди него екюто, 

преводната рубла и др. са примери за подобна „измислена“ парична форма, чиито 

еквиваленти се въвеждат в употреба по силата на решението на държавите, където те се 

използват. Те нямат корени в размяната, но за да бъдат ефективно приложени е 

необходимо да се отнесат към съответните разменни и/или платежни сделки и 

съотношения. Следователно, в естествена среда, двете същностни характеристики на 

парите, еквивалент и форма възникват едновременно и образуват единен комплекс, 

който разпознаваме като „обменен“. Веднъж възникнал в културния си контекст, този 

комплекс непрекъснато се само/разпада и само/образува, което позволява да се мисли 

одобрително за мултипарична система, при която мярката, като идеал може да 

функционира отделно от циркулирането на средството като платежна форма.
6
 Веднъж 

възникнал този обменен комплекс, започва да се развива и видово да се разнообразява, 

стига умишлено да не се приложат ограничения към него
7
 [подобно на опитите да се 

ограничи разпространението на криптовалутите]. Примерите от историята показват, че 

еквивалентът на ценността се запазва относително за по-дълги периоди, докато 

формата се променя. Периодите на златния и златно-доларовия стандарт добре 

илюстрират това. Подобни са и примерите с циркулирането на няколко вида метални 

монети в един и същи период. Очевидно, в ценностния си компонент, валутите могат да 

бъдат обвързани с избран „обект – покритие“, без да е необходимо самият обект пряко 

да обслужва размяната. Циркулират представителите на ценността (символите), чрез 

които тя [ценността] се реализира. На това описание отговарят всички познати до сега 

парични инструменти. 

В периодите на криза, когато стопанската активност по една или друга причина 

достига критично отдалечаване от парично-ценностния си мерител, обменният 

комплекс по необходимост се „преправя“, като се установяват нови ценностно-

еквивалентни съотношения, в т.ч и бартерни връзки. Така обменният комплекс отново 

                                                           
5
 И Шекспир дори е забелязал,че „интригата е в силата на слабия“. 

6
 По темата има широка дискусия и част от авторите, които допринасят към нея са Н.Неновски, Л. 

Фантачи, К. Полани, Бр. Тере и др. Тази гледна точка има своите аргументи, но не е тук мястото да се 

коментира. Предстои публикация на тема Бартерни пари, където ще бъде направено това. 
7
 Най-често външни от страна на управляващата група. 
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преминава към фаза образуване. По повод на изложеното, може да се провери 

предположението, дали това е било възможно единствено ако вместо да се използват за 

целенасочено разпределение на богатства и доходи /парична политика/, на паричните 

средства им бъде позволено да изпълняват свободно [неконтролирано] основната си 

функция – опосредстване на размяната. При това положение, разпределението ще се 

извършва като резултат от образувалите се „естествени“ ценови съотношения. Подобни 

са интерпретациите и в класическия икономикс. Днес наблюденията показват точно 

обратното – основна задача на парите е да обслужват постигането на политически 

зададени ценности, а размяната е контролирана главно от поведението на частните 

банкови институти, които осигуряват средството за разплащане. Интернет обаче 

окончателно разчупва статуквото и съвременните комуникационни и софтуерни 

решения позволяват размяната да се извършва и без непосредственото участие на 

„законните” пари (макар и в ограничен мащаб). Тази, но не само е главната причина да 

се образуват частни, допълващи локални платежни средства. 

От казаното до тук, може да предложим понятие за пари като „обменен 

комплекс, обслужващ размяната [на продуктите на труда] в дадена социална група“. 

Спираме до тук в анализа на парите, защото продължението му трябва да включи 

кредита като тяхна еволюционна черта, което обаче няма да промени смисъла на 

достигнатото понятие, а само ще го допълни.
8
 На нас ни е необходим този анализ само 

защото имаме намерение да обосновем съществуването на явлението „бартерни пари“, 

а то от своя страна е необходимият инструмент в анализа на съвременния бартер. Тъй 

като понятието „бартерни пари“ в практиката не се среща директно, следва преди 

всичко да преосмислим двете явленията- „пари“ и „бартер“, ведно с понятията, с които 

конституираме различното им значение и посредством които реферираме към тях 

самите. 

Тенденцията е налице: образуват се частни групи за размяна, които „изработват“ 

свое средство за разплащане, което дори може да се каже, че от определена гледна 

точка е „фалшификация“ на законното платежно средство, защото не е емитирано от 

централната банка или правителството. То не претендира за „всеобщност“ и не заема 

мястото на законното средство, поради което не попада под ударите на закона. Това 

средство обаче, достатъчно добре обслужва размяната на равнището, на което 

циркулира и чрез нея – съпътстващите я социални, културни и стопански интереси. 

                                                           
8
 За повече Вж. (Хърсев, 1991). 
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Тези интереси лесно остават блокирани
9
 поради липсата на свободен достъп до 

разменно и платежно средство /частично финансово изключване/. Системите, които са 

обединени от собствения си интерес /главно за размяна/, свободно договарят 

правилата помежду си и използват средство за разчитане на разменените между тях 

свои ценности (в т.ч и взаимно погасяване на платежи), могат да бъдат наречени 

бартерни системи. Наименованието бартерни идва първо, от основната проявена 

функция – непряка, опосредствана размяна
10

, и второ, защото бартерът е синоним на 

онази размяна, която се извършва без задължителното участие на изрично 

определеното за законно парично средство или т.нар. „legal tender“. В този смисъл, 

бартер има при всяка размяна, без изключение. Едва когато в едната страна на 

размяната застане предмет/запис/, с гарантирани от издателя си характеристики, който 

е възприет или наложен за еквивалент
11

, от размяната изобщо, се отделя размяна, 

наречена „парична“ и заради нея бартерът бива изваден като отделен вид – формална 

„непарична“ размяна. Това твърдение предпоставя друг въпрос, за който се приема, че 

има единомислие – еволюционната същност на парите. Няма безспорни доказателства 

дали парите еволюционно се развиват от бартера или институционално го 

изместват.
12

 В този смисъл историческият подход е полезно допълнение, но в същото 

време е и ограничение. Холистичният пък позволява сравнително по-отворено 

разбиране, а то на свой ред е предпоставка за еволюция на редица идеи и възходящо 

развитие.  

Горните аргументи провокират синтеза на понятието „бартерни пари“ в 

съвместна употреба с друг, подобен на него абстракт - „бартерна система“. Не защото 

те двете се различават по същността си от размяната и парите въобще, а защото именно 

на фона на познатата ни днес организация на преобладаващо парична икономика с 

тенденция към централизиране и универсализиране
13

, израстват коментираните частни 

групи от взаимодействащи си стопански единици, които водени главно от естествените 

си нужди и интереси, възстановяват базови основополагащи социално-икономически 

връзки, като същевременно създават нови [по форма] обменни комплекси. С 

изложеното до дук целта е да се покаже, че тяхното видово разнообразие е в зависимост 

                                                           
9
 Различни форми на изолация, изключване, асиметрия и други разнообразни начини за ограничаване. 

10
 По същата логика можем да ги наречем и разменни. Тук терминологията играе ролята единствено 

на средство за излъчване на послание, без претенция за нещо повече. 
11

 формално или неформално 
12

 С последното изобщо не се отричат всички известни и доказани предимства на „паричната“ 

икономика. 
13

 Процеси, които не се развиват на основата на определена социална или индустриална политика или 

идеология, а чрез провеждане на комплекс от мерки, свързани с конкретни парични политики. 
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от социалната и културна среда, в която се оформят, а не по отношение на тяхната 

природа. Практически, те се институционализират в различни наименования, но в 

същността си са обикновени разменни комплекси, отразяващи т.нар. „дух на времето“, 

което ще означава – жизнения контекст.
14

 Както става ясно, в същността си 

„бартерните пари” са вид паричен инструмент, но на този етап подобно 

популяризиране би било твърде радикално и едва ли би срещнало широка подкрепа. 

Ето защо се ограничаваме до постановката на понятията „бартерна система“ и 

„бартерни пари“, които взаимно се предпоставят и засега съществуват единствено 

заедно в своята собствена абстрактна форма като мисловен инструмент за анализ. 

Въпреки, че е избран подход за теоретично дефиниране на явленията, той не 

ограничава практическото им осъществяване и последващо генериране на полезност.  

 

Еквивалент и форма 

Съобразно изразеното до тук разбиране, парите се възприемат като обменен 

комплекс, съставен от два неделими в своето битие компонента, еквивалент и форма. 

Настроените повече към идеационните културни системи биха се застъпили за парите 

като идея, т.е. главно като еквивалент (също като Маркс), докато почитателите на 

сензитивните културни системи биха настоявали, че парите са стока
15

. Но тъй като нито 

едната от двете идеални форми на системи не съществува в чист вид, то неизбежно и 

парите не би следвало да се обясняват само като еквивалент, или само като форма. За 

парите можем да мислим като за много неща (поради еквивалентностната им природа), 

но всяко от тях би било колкото вярно, толкова и непълно, от което и не докрай 

истинно. За тяхната природа, съдим единствено от емпирията, която наблюдаваме, с 

което поддържаме разбирането, че абстрактно обяснение може да се постигне само ако 

се изходи от наличния опит. От своя страна, полезността на подобно излизане от 

реалността е полезно единствено след като то се проектира обратно в конкретен 

житейски контекст. С това считаме, че сме предложили главния от аргументите за 

възприемането на парите като единство на еквивалент и форма. 

За еквивалентността могат да се посочат няколко важни белези. На първо 

място, това е понятие със строго социален, а не природен произход. Това го определя 

преди всичко като идея, т.е. еквивалентът е идеален. Обсъждайки единствено 

                                                           
14

 Възприето е мнението, че паричните форми са контекстуалното явление, докато Демостенов 

предлага теоретична възможност, че „парите са ни дадени“, Вж. (Демостенов, 1945). Независимо дали 

можем да обясним докрай същността и съдържанието на парите, те са успешно използвани от хората от 

древността до днес и продължават да са инструмент за разпределение на доходи и богатства.  
15

 Повече по въпросите за културните системи вж. (Sorokin, 1937). 



 

8 

 

еквивалентността, то тя няма конкретна материално-веществено изражение и поради 

това е нематериална. Като изразител на нещо друго, към което се реферира, 

еквивалентността се определя като символ, заместващ субективното усещане [за 

ценност], позволяващ обективизиране в процеса на общуване. Условно можем да 

наречем това заместване език, защото позволява комуникация между ценностите на 

отделните субекти. И като всеки език, така и този на парите (в компонента 

конституиране на еквивалентност) репрезентира индивидуалното, превръщайки го в 

социално. Така главната функция на парите „мярка на ценността“ (мярка на 

стойността)
16

 се позиционира в символното пространство. Но индивидуалната 

перцепция за еквивалентност се експонира в социална единствено ако е налице 

договор, в т.ч. и доверие. За това често парите се отъждествяват с доверие. Но дори и да 

липсва доверие към дадена валута (форма на парите), от страна на някои индивиди, те 

въпреки това биха могли да я използват принудително, ако в защита на тази валута се 

обяви суверен, чиято власт се разпростира върху поведението на индивида. И по този 

начин доверието не става явно разпознаваемо. Погледнато отвън, то може да е налице, 

но със същата вероятност, може да отсъства. Еквивалентността е и в основата на т. нар. 

„ендогенни“ пари, т.е. пари възникнали по силата на нуждата от конституиране на 

обменен комплекс.  

За формата на парите изложението е по-скоро предметно, а не идеално. Т.е 

формата е неидеална. Умишлено избягваме да използваме назоваването „реално“, 

защото и идеята е също толкова реална, колкото и предметите в заобикалящия ни свят, 

но за да стане една идея предмет на общуване, тя изисква наличието на подходящ 

материален носител (като например този текст). Формата е осезаема, стока, запис, код 

и др. Формата на парите е средство за плащане, което влиза в употреба като платежен 

инструмент. Тя опосредства размяната и така оформя други две от главните функции 

на парите: средство за размяна и средство за плащане. Формата, позволяваща обмяна 

сред широк диапазон от социални структури (домакинства, стопанства, държави) 

създава качеството ликвидност, което придава на парите повече или по-малко охота за 

употреба. Извън техническото обяснение като бързина на обмяната, ликвидността има 

значение и на одобрение, приемане, респ. отхвърляне (acceptance, preference
17

). Беше 

споменато за суверенността на властта, налагаща паричния инструмент като причина за 

създаване на доверие. От тези позиции, подходящата форма на парите успешно се 

                                                           
16

 За дискусията относно значението и смесването на тези две понятия вж. (Тончева, 2014) 

17 В теорията си Кейнс, не поставя на анализ ликвидността, а предпочитанието към ликвидност, т.е. 

субективните оценки, изразени в съответстващо им поведение. (Keynes, 1931) 
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използва за да се поддържа стабилност при т.нар. „екзогенни“ пари. По отношение на 

еквивалентността, формата винаги е екзогенна, докато по отношение на формата, 

еквивалентността би могла да бъде и двете, както ендогенна (златото), така и екзогенна 

(крипто-валутите). В еквивалентността откриваме относителните цени, а във формата 

– абсолютните величини. В еквивалентността срещаме диапазон от оценки, докато във 

формата – конкретни стойности. Когато се изразяваме за дадено нещо като за пари, ние 

не можем да назоваваме единствено формата, без да реферираме към еквивалента, 

докато с понятието валута, смисълът ни отвежда преди всичко към формата, зад която 

еквивалентността остава скрита. Ето защо парите са единен комплекс, мислим като 

еквивалент и употребяван като форма.  

Посочените съставни елементи на паричния комплекс и неговите 

характеристики не са окончателни, нито могат да обхванат всички възможни 

разграничения на еквивалента от формата, но са достатъчно показателни, за да 

послужат като отправна точка за по-цялостно възприятие на парите. 

Функционалисткото обяснение на същността на парите никога не е било достатъчно, 

както и определянето на парите като стока е само част от истината. Ето защо в теорията 

всеки изследовател, изкушил се да проникне в същността на парите, стига до 

трудността да даде окончателна дефиниция, която да се приеме в задоволителна степен. 

От позициите на това, че явлението е социално, а не природно, окончателно 

определение не би могло и да се направи. Но поне можем да надграждаме значения и 

смисли, съответстващи на динамиката на развитие на обществата, а не да се тръгва 

всеки път от „Сътворението“, като контекстуално въвеждаме противостоящи си 

езикови структури, или смисли, както и нови разбирания като цяло.
18

  

В заключение ще добавим, че нашето съвремие извършва значителни корекции 

на традициите, които корекции се задават от параметрите на „Индустрия 4.0”, където 

физическият свят се слива с виртуалния. Видно е, че трябва да очакваме смяна на 

парадигмите, което неизбежно ще се отрази и в смяна на съзнанието
19

. Вече се доказа, 

че човешкият мозък е с ограничени “байтове“ памет, а му се налага да борави с 

непоносим обем от данни, което връща в ценностния профил на модерния човек 

мисленето. Следва да признаем, че новите явления изискват и нови понятия, които 

могат да останат в родословието на предците си, но без да ги заместват. Известно е, че с 

                                                           
18

 Успехът на Маркс за постигане дълбочина на анализа не идва само от неговия безспорен гений, но и от 

предхождащите го цялостни творби на Хегел, Рикардо, Смит, Мил и пр. към които той достопочтенно 

добавя своя принос. Вж. Още (Маркс, 1975) 
19

 Макар и постъпателно, а не изведнъж 
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нарастване на познанието, дефинициите се менят. Относно понятието ни за парите, 

може да се очаква обогатяване, предизвикано от алтернативните им форми, които 

тепърва ще доказват своята полезност.  

Парите са като езикът. И двете явления, символно репрезентиращи нещо друго, 

са незаменими институции в битието на съвременния човек. И двете имат силата да 

конституират съзнание, да разпределят ресурси и да управляват поведение. Ето защо, 

понятието ни за пари е от жизнена важност за оцеляване в динамичния информационен 

свят. А философският подход при решаване на социални проблеми, и в частност 

финансови, спомага да се игнорират флуктуациите на псевдознания и заблуди, и да се 

докоснат идентичните характеристики на явленията.  
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