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1. Вовед 
 

 

 

Историјата на парите опфаќа илјадници години. Научната студија 
за парите, нивната историја и најразличните форми во кои тие се наоѓаат 
се нарекува нумизматика. 1 

Теоријата на парите спаѓа во најсложени теориски делови на 
современата економска наука. Улогата на парите во современото 
стопанство е мошне значајна. 

Парите всушност претставуваат се она што генерално се прифаќа 
како средство за плаќање на добра и услуги, или за отплаќање на 
долгови. Етимолошки, се верува дека зборот пари потекнува од храмот 
на Хера, лоциран на еден од седумте ридови на Рим. Во античко време, 
Хера често била често поврзувана со пари. Храмот на Juno Moneta во 
Рим било местото каде што била лоцирана фабриката за монети на 
античкиот Рим. Името Juno најверојатно потекнува од етруската божица 
Uni, што значи уникатна, вистинска, а името Moneta потекнува или од 
латинскиот збор monere (потсетува, предупредува), или од грчкиот збор 
moneres (сама, уникатна). 2 
 
 
 

 
ИЗВОР: http://en.wikipedia.org/wiki/Money 

 
Железни монети и книжни пари, двете најраспространети и 

најпознати форми на парите 
 
 

                                                 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_money 
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Money 



Во развиените финансиски системи постојат илјадници различни 
финансиски инструменти. Сепак, генерално, сите тие спаѓаат во 
следниве три категории: (1) пари, (2) акции и (3) должнички 
инструменти.3 

Финансиите како поим се нераздвојни од поимот пари. Парите 
претставуваат историска појава. Тие настанале на определен степен од 
развојот на општеството, како потреба за олеснување на размената. Ако 
се бараат причините кои довеле до појава на парите сигурно дека 
пресудно влијание има општествената поделба на трудот. Сигурно дека 
во раната фаза на првобитната заедница до првата општествена 
поделба на трудот, која траела неколку стотици илјади години, воопшто 
немало размена, па немало ни потреба од пари, како средство за 
олеснување на процесот на размената.  

 
Следниот период од развојот на општеството, кој може да се 

омеѓи од 10.000 до 3.000 години (пред новата ера п.н.е.) доаѓа до првата 
општествена поделба на трудот, со јасно издвојување на земјоделството 
од сточарството, а со тоа се јавува и потреба од размена на производи. 
Таа размена најпрвин почнала да се одвива во вид на трампа на 
сточарски за земјоделски производи. Секако, дека тоа на почетокот било 
размена на случајно појавени вишоци на производи. Така, на пример, 
една овча кожа се разменувала за 10 килограми пченица. 

 
1 овча кожа = 10кгр. пченица 4 

 
Подоцна, кога се повеќе производи почнале да се нудат како 

вишоци за размена, се појавиле разни ограничувања што ја 
карактеризираат трампата. 

 
Во почетокот ограничувањата односно потешкотиите се 

манифестираат во форма што за секој поединечен акт на размена треба 
да се определува во кој сооднос ќе се разменува еден за друг. Во прво 
време главна улога играла корисноста на одделни добра, односно 
нивната способност да ги задоволат човековите потреби и тоа 
непосредната корисност во однос на индивидуалната потреба на самите 
учесници во даден акт на размена. Но, кое употребно добро ќе се избере 
за тоа, зависело од најразлични историски, географски, културни, 
психолошки и општествени прилики.5 Во одвивањето на разменскиот акт 
најраспространета била употребата на добитокот како општо средство за 
размена, кое е разбирливо поради тоа што добитокот кај номадските 
народи, а низ таа развојна фаза минале речиси сите народи, бил 
најважниот облик на богатство.  

 
За непреченото одвивање на размената секако дека требало да се 

изнајде средство кое ќе ги обедини сите вредносни соодноси што можат 
да се јават во процесот на размената.  

                                                 
3 Проф. Д-р Михаил Петковски, Финансиски пазари и институции, Скопје, 2009година. 
4 Проф. Д-р Таки Фити, Основи на макроекономијата, Скопје, 2004 година. 
5 Проф. Д-р Вјекослав Мајхснер, Пари, Култура, Скопје, 1960 година. 



Наидувајќи на потешкотии во размената, луѓето препознале дека 
одделни производи полесно се разменуваат од други. На тој начин, ако 
некој не можел да го најде оној производ за кој сакал да го размени 
својот, тој се решавал за оној производ кој имал поголема побарувачка, 
односно кој бил баран од учесниците на пазарот, со тоа тој верувал дека 
подоцна полесно ќе може да го размени кога ќе сретне учесник на 
пазарот кој го нуди производот што му треба. Моментот на 
одлучувањето на поединецот да го разменува својот производ не 
заради неговата употребна вредност туку заради неговата 
разменска вредност претставува клучен момент во економскиот развој. 
Во тој чин практично се јавува никулецот на парите, феномен кој ќе 
стане главен двигател на стопанскиот развој но и на човечката историја. 

Со појавата на еден производ, кој има карактер на општо средство 
за размена се олеснува прометот. Ова средство станува општо средство 
за размена не поради неговата употребна вредност, туку поради 
неговата разменска вредност. Со појавата на таквото средство доаѓа до 
разделување на размената на два дела и добивање на посреден 
карактер. Имено, ако со трампата се остварувала купопродажба во исто 
време и на исто место, со посредната размена, што се постигнува со 
општото разменско средство, веќе се раздвојува актот на купување од 
актот на продавање и временски и просторно. 
 

 
 

2. Појава и развој на парите 
 

 
Како општествено-економска категорија, историски условени, 

парите во својот долг еволутивен процес, во кој доживувале мошне 
интензивна трансформација, биле најнепосредно поврзани за развојот 
на стоковното производство и човечкото општество во целост. 
Почетоците на појавата на парите се врзува за распаѓањето на 
првобитната заедница и настанувањето на новата робовладетелска 
општествено-економска формација, во која приватната сопственост и 
поделбата на трудот создаваат можност за егзистенција и развој на 
размената и парите. Несомнено овие три фактори (приватната 
сопственост, поделбата на трудот и размената) претставуваат основните 
предуслови за појава на парите и стимулатор за натамошниот развој на 
производните сили и размената, што подразбира и усовршување на 
формите на егзистенција на самите пари. Со појавата на парите, 
вишокот на производи- производството за непознат купувач-добива 
карактер на стоковно производство. Со тоа повеќе не е неизбежна 
непосредната размена на производите на човечкиот труд– трампата. 

Појавата на парите придонесе за забрзување на размената на 
добра. Тие се појавија во оној момент од развојот на човечкото 
општество кога со развојот на стоковното производство, односно со 
поделбата на трудот се создава потреба од отуѓување на добра и нивно 
претворање во стока со посредство на пазарот. Парите, така во услови 
на поделба на трудот и појавата на пазарот, овозможија трудот на 



индивидуалниот производител да стане општествен труд, труд 
општествено признат и корисен. 

До појавата на парите во модерна смисла на зборот, или во 
периодот на натуралната размена, производите се разменуваат еден за 
друг на основа нивната употребна вредност. Овде се губи логиката на 
еквивалентната размена на добрата или производите на човечкиот труд, 
заради тоа што, не постои средство со кое може да се изврши мерење 
на вистинската вредност на двата производа или две употребни 
вредности кои во одреден момент меѓусебно се разменуваат. Во вакви 
услови и нема потреба од тоа. Но со тек на време натуралното 
стопанство и неговата размена на добра еволуирала што придонесува 
за усовршување на размената. Имено, со тек на време почнуваат некои 
од добрата, кои се користеле за разменска цел, да се издвојуваат и да се 
ценат повеќе меѓу учесниците во размената.  Тоа биле производи чија 
употреба била поредовна со што и често се наоѓале во размената. 
Наклонетоста што некои производи ја добивале од учесниците во 
размената им даде таква позиција што почнуваат да циркулираат како 
производи кои, во најголем број случаеви, се примаат за било кој друг 
производ или кои на сопственикот им овозможуваат да набави друга 
неопходна употребна вредност што не ја поседува. Таквите добра, 
значи, почнуваат да циркулираат, односно да функционираат како пари 
кои претставуваат преходница на модерните полновредни, стоквни пари 
како и на современите книжни пари. Натуралните пари (стоковни, како 
што тоа било златото) спрема тоа, се почетен и најстар облик на парите. 

Во услови на натурално стопанство и размена како пари може да 
циркулира било кое добро (производ), без оглед на содржината и 
формата, ако тоа како средство било прифатено меѓу учесниците во 
размената. Така во улога на пари кај разни народи и во различни 
временски периоди се користеле различни стоки, како што се: стока, 
крзно, кожа, платно, школки, риба, а подоцна и различни парчиња од 
неоформен метал. Од време на време, наместо едно добро во улога на 
пари се јавува друго добро, во зависност од тоа како општествено-
економските околности се менувале на определени подрачја. Но, со тек 
на време дошло до селектирање меѓу добрата со што се избира тоа кое 
најдобро може да ја задоволи улогата на посредник во размената на 
добрата. На тој начин, доаѓа до издвојување на стоките кои циркулираат 
како пари и истите губат извесни својства како  секојдневна употребна 
вредност или добро за потрошувачка, и се повеќе станува средство во 
размената на добра. 

Согласно потребите на натамошниот развој на поделбата на 
трудот и размената на добрата, се наметнува натамошна еволуција на 
паричните облици, т.е. замена на примитивните облици на пари со 
поразвиени и порационални. Тоа е случај со појавата на металните пари, 
кој одбележува нова натамошна фаза во развојот на стоковните пари, 
особено кога станува збор за циркулацијата и нивното ковање (тоа 
станува исклучително право на државата). 

Зборувајќи за металните пари, независно од формите и 
квалитетот на функционирање на овие пари, може да се каже дека тие 
се јавуваат многу рано (околу 4.000 – 6.000 години пред новата ера). 
Појавата на металните пари придонесе да се потиснат од прометот сите 



други производи кои до тогаш се користеле како средство за размена. 
Тие во почетокот биле без одредена форма, т.е. служеле како пари во 
различни парчиња и различни облици, без утврден квалитет (финост), 
односно неговата тежина и вредност. Заради тоа, било редовно 
пропратено со мерење на различните парчиња метал кои циркулирале 
како прометно средство, бидејќи само тоа било начин да се утврди 
нивната тежина или вредност. Тој период од развојот на парите се 
нарекува период на пенсаторен паричен систем, кој се одржа се до 
појавата на монетите-метални ковани пари. Со цел да се избегнува 
постојаното проверување на тежината и вредноста на металните пари 
(во неоформени парчиња), на почетокот почнало, од страна на самите 
трговци, да ставаат разни знаци на парчињата од металот. Но, со 
ширењето на локалниот, потоа и на светскиот пазар, се повеќе се 
наметнува потреба од страна на државата да ја преземе улогата на 
утврдување на формата и тежината, односно вредноста на металните 
пари, односно да гарантира дека парчињата метал кои служеле како 
пари се со соодветна финост и тежина. Ваквата улога на државата во 
одредувањето на тежината, формата и финоста на металните пари, како 
и припишување на одредени други услови, претставува, всушност, 
појава на монетите, ковани пари со одредена форма и тежина.6  

Парите почнале да се коват уште кај старите Грци (7 век пред 
новата ера), но во примитивен облик. Кованите метални пари се 
врзуваат за активноста на дражавата. Имено, државата почнува законски 
да го определува името, обликот, квалитетот (финост) и тежина, односно 
вредноста и прометната вредност, како и толеранција или ремедиум на 
металните пари, што зборува дека се појавила монетата, а тоа 
едновремено значи и напуштање на пенсаторниот систем. Во почетокот 
монетата се ковала од различни метали, но најчесто од злато и сребро, 
како и други племенити метали. Кованите пари стануваат стока со 
специфичен облик на кој државата со авторитетот на својата власт ги 
определила сите услови со цел да може да циркулира како прометна 
вредност или полновредно законско прометно и средство за плаќање. 

Треба да се нагласи дека појавата на кованите пари(монети) 
означува и почеток на еден процес во кој полновредните метални пари 
ќе се претворат постепено во паричен знак, во симбол на својата 
вредност, со што ќе се овозможи металните пари направени од метал со 
поголема вредност да бидат супституирани од ковани пари од метал со 
помала вредност, а подоцна и од други материјали.  

Во процесот на ковање и циркулација на металните пари (монети), 
доаѓа до појава на отстапување на нивната реална од номинална 
вредност, што ќе придонесе до забрзан развој на симболичките пари, 
прво на металните пари, а подоцна и на книжните симболични пари. 
Покрај природното абење на монетите во процесот на циркулацијата и 
законски дозволеното губење на парите од пропишаната нивна 
минимална тежина во прометот, имало случаеви на смислено 
намалување на вредноста на парите, што во литературата е познато 
како “renovatio monetarium”, што подразбирало одземање дел од нивната 

                                                 
6 Монета претставува израз со кој во стариот Рим ги означувале кованите пари. Се 

претпоставува дека кованите пари го добиле називот монета спрема римската божица Junoni 

Monete, во близината на нејзиниот храм се наоѓала кована пара. 



супстанца при нивното ковање и замена на парите. Со ова право се 
служеле на почетокот владарите сметајќи го како свое регално право.  

Металните пари, и покрај изгубената тежина, како резултат на 
абење во прометот, и понатаму останувале да функционираат како пари 
во прометот, и тоа во висина на неговата номинална вредност. 
Нараснатите потреби за прометно средство, златото, како метал на 
важење не може повеќе да ги задоволува ваквите потреби, за што во 
прометот почнуваат масовно да се јавуваат различни облици на парични 
знаци-симболични пари. Во прво време, тоа се, воглавно, паричници, кои 
ги заменуваат полновредните-валутни пари. Со паричниците, како 
заменици на парите се јавуваат и некои облици на дополнителни 
прометни средства. Тоа се парични сурогати, видови на кредитни 
инструменти, како што се: меници, обврзници, со што се дополнува 
паричниот оптек и ја намалува потребата за валутни пари-злато или 
сребро. Појава на паричните сурогати – е стихиски резултат на 
стоковниот промет. Книжната паричница без никаква супстанска 
вредност, а за разлика од банкнотата нема никакво право на конверзија 
во залато, но ја задржува функцијата на прометно и платежно средство. 
И понатаму претставува мерило на цените, па дури и средство за 
трупање благо и покрај тоа што не е стабилен стандард т.е. мера на 
вредноста туку променливо мерило на цените. Натамошниот развој е 
овозможен и со појавата на депозитните пари како потполно 
“иматеријални” пари. 
 На почетокот симболичните и парите сурогати претставуваат 
помал дел од паричната маса во оптек, користејќи ги истите, воглавно, 
како дополнување на златните и сребрените пари. Меѓутоа, кога (во 
средината на втората половина на 19 век) престана парите да се коват 
во злато и сребро, тогаш сурогатите и симболичките пари стануваат 
доминантни облици на пари во прометот, но сеуште само како симболи 
или репрезентанти, односно заменици на полновредните метални пари 
или валутниот материјал, што значи не како законско неограничено 
дефинитивно прометно и платежно средство, бидејќи нивната 
циркулација сеуште не се гарантира со закон. 
 Меѓутоа, појавата на книжните пари и паричните сурогати или 
кредитни инструменти во улога на заменици на парите не придонесоа за 
потполно натамошно запирање на ковањето пари. Ковањето на пари 
останува и понатаму особено на ситните метални пари од помалку 
вредни метали (бакар, алуминиум и сл. метали). Овие пари служеле како 
средство за поситни плаќања, поради што и нивната циркулација била 
ограничена. 
 Натамошната фаза од развојот на парите или нивните облици 
настанува со распаѓањето на паричниот систем на циркулација на 
полновредни пари во оптек и нивните заменици и со трансформација на 
дотогашните паричници во вистински, валутарни пари, во книжни пари со 
принуден курс, кој го карактеризира современиот паричен систем, чија 
егзистенција е гарантирана со авторитетот на државната власт. Со тоа 
паричницата (книжната пара) станува законско, дефинитивно и 
неограничено прометно и платежни средство.  
 Појавата на овој облик на пари придонесе за поинтензивен развој 
на новиот, поразвиен облик на современи пари-депозитните и жиралните 



пари, кои претставуваат основен извор на снабдување на стоковниот 
промет со пари. Имајќи предвид дека депозитните и жиралните пари, кои 
се дефинираат како евидентирани побарувања на сметките на 
претпријатијата во банките, кои се расположливи на нивно барање, 
претставуваат производ за усовршување на кредитните пари, односно за 
развој на кредитните инструменти, кои како парични сурогати, паралелно 
со паричниците се јавуваат во паричната циркулација заменувајќи ги 
валутните пари. 
 Недостатокот на пари, развиениот стоковен промет самиот на 
себе си создава сурогати (меници, чек, обврзници) - што претставуваат 
различни видови на кредитни пари. Кога недостасуваат пари, 
посредуваат кредитите. Тие овозможуваат стоковниот промет и 
понатаму да се одвива т.е. кредитните инструменти кои циркулираат 
стануваат дополнително средство на прометот. 
Меница е налог за плаќање. Разликата меѓу меницата и парите е во тоа 
што таа не мора да се прими; таа е само ветување за плаќање. 
Со одобрување на кредит се создава пари, а кредити одобруваат 
банките. Современите кредитни пари во облик на депозитни пари 
обавуваат поедини парични функции исто како и книжните пари: 
функција на прометно и платежно средство и функција на штедење. 
Регулирањето на процесот на создавање кредити во согласност со 
стопанството. Со техниката на безготовински платен промет им се 
овозможува на банките да создаваат кредит значително поголем од што 
имаат средства. Готовина останува во банка, а плаќањето се врши со 
пренесување од сметка на сметка. Во услови на развиен безготовински 
платен промет банките можат стопанството да го снабдат значително со 
поголем износ од што тие самите го примиле во облик на депозит. 
  

Секоја банка кога прима фидуцијарен депозит мора одреден дел 
да задржи како резерва на ликвидност (која ја утврдува сама или 
централната банка) како би можела да ги исплати своите обврски спрема 
комитентите. Вишокот на ликвидни средства претставуваат кредитен 
потенцијал т.е. банката може да го пласира т.е. одобри кредит. Ако се 
намалува стапката на задолжителна резерва ќе дојде до зголемување на 
кредитниот потенцијал на банката и обратно. 

 
Корисникот на тој кредит ги пренесува тие средства во корист на 

друг и така тие средства преминуваат во друга банка, која со тоа ги 
зголемила своите средства со што и таа постапува аналогно на првата 
банка. Мултипликацијата на депозити претставува процес со кој банката 
ги зголемува своите депозити по пат на одобрување на кредити, од друга 
страна тоа се нарекува кредитна експанзија. 
 
  
 
 
 
 
 
 



3. Историскиот развој на парите 
 

 
 
 
3.1. Примитивни форми на парите 
 

Во моментот кога некој производ станал општо средство за 
размена, практично е зачнато тоа што во текот на долгиот историски 
развој ќе доведе до денешниот поим за парите. Во прво време ова 
средство ја презема функцијата на разменско средство но едновремено 
ја презема и функцијата за мерка на вредноста.  

Во почетокот најчесто употребуван како општо разменско 
средство бил добитокот односно стоката, која покрај својата употребна 
вредност, добива и улога на општо разменско средство, од практични 
причини.  

Размената на добра се одвивало и пред појавата на парите по пат 
на трампа т.е. преку размена на стока за стока. Натуралните пари (стока, 
пари, жито и сл.) одговарало на приликите во кои настанале, и како 
одраз на тие прилики имал месно обележје. Така што кај некои народи 
како пари ги употребувале школките, морски полжави, заби од некои 
животни и сл., за нас многу чудни предмети. 

Тие производи добивале белези на вистински пари, зашто на 
разни места и во различни времиња станувале разменско средство и 
служеле како пари, со што донекаде придонесувале да ја олеснуваат 
размената и, на тој начин, ги елиминирале тешкотиите и ограничувањата 
што се јавувале при непосредната размена (трампата). 

 
Најразновидни предмети на разни простори се користеле како 

средство за размена, односно служеле како пари, и тоа: 7 
 
железо                                  дрвени сандаци (Хаваи) 
бакар (Египет)                      скалпови од црвени клукајдрвци 
                                              (Санта Круз островите, се до 1961г.) 
                                               
легура од бакар и цинк        перја од птици 
вино                                       стакло 
пченка                                   полирани бисери 
сол                                         рум(Австралија) 
шеќер (Барбадос)                 сируп (меласа) 
коњи                                       корупки од полжав 
овци                                       карти за играње 
кози                                        тутун 

                                                 
7 Проф. Д-р Љубе Трпески, Пари и Банкарство, второ дополнето и изменето издание, Скопје, 
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крави                                      кожа (Франција и Италија) 
оклоп од желка                      сребро 
заби од морско прасе            злато 
заби од диво прасе               ножеви (Кина) 
заби од китови(Фиџи)            ќупови 
свила (Кина)                           чамци 
ориз (Филипини)                    хартија 
 
 
Може слободно да се каже дека има многу малку производи и 

нешта што во текот на историјата или во определени прилики не 
служеле како општо средство за размена, во одделни потесни или 
пошироки општествени заедници: покрај напред наброените производи, 
за тоа се употребувани школки, чај, сачма, облеки, ножеви, сабји, секири, 
крзно, прстени и воопшто накит, седеф, птичје перје, урми, зрна кафе, па 
дури и камења и човечки черепи.8 

На сите овие производи што ја имале улогата на општо разменско 
средство, што ги нарекуваме примитивни форми на пари заедничка 
карактеристика им е што не можеле да се делат. Одделни производи 
биле подложни на расипување и на промени, како во текот на времето, 
така и на влијанието на атмосферските и природните услови итн. Тоа 
значи дека и покрај тоа што со користењето на овие производи било во 
значителна мерка олеснето одвивањето на размената, се уште постоеле 
тешкотии, кои ќе се отстранат со појавата на металите како пари. 
 Улогата на стоковни пари се повеќе ја преземал металот (кован) а 
потоа златото и среброто. Златото претставува облик на стоковни пари 
кој, поради своите посебни својства и предности, им ја одзема на другите 
облици стоковни пари (стока, пари, жито и сл.) функцијата на сеопшт 
коефициент (мала тежина, а голема вредност, преносливост, деливост, 
хомогеност и трајност, признатост, препознатливост, стабилност се 
основните предности на златото). 
 
 
        3.2. Металите како пари 
 

Со металите, особено со благородните метали, златото и 
среброто, практично почнува историјата на современите пари. Сите 
дотогаш производи кои се користеле како општо разменско средство, со 
појавата и усвојувањето на металот како пари, биле истиснати. Металите 
со своите природни својства биле многу погодни за разменско средство, 
полесно се делеле а притоа не ги губеле својствата, полесно се 
пренесувале и можеле да се обликуваат во разни форми итн. Во прво 
време се користело железото и бакарот како општо разменско средство 
(пари), за да подоцна им се отстапи место на благородните метали, кои 
заради нивните специфични физички и хемиски својства ќе станат 
неприкосновени во монетарната сфера. 

                                                 
8 Д-р Вјекослав Мајхснер, Пари, Култура, Скопје, 1960 година, стр.13. 

 



Тоа што ги правеле металите, особено благородните, погодни да 
бидат пари се должи на следните нивни карактеристики:9 

1. Заменливост. Хомогеноста на материјата од 
која се состојат овозможува секое парче од ист метал да биде еднакво 
по квалитет, а со тоа и да се заменливи. 

2. Деливост. За разлика од многу други 
предмети од вредност што служеле или можеле да служат како пари, 
металите можат да се делат и на најмали физички делови, а притоа да 
не ги изгубат својствата што ги имале како целина. Ова својство посебно 
на металите ги прави посебно погодни во размената. 

3. Ковност. Металите го имаат својството на 
ковност што значи дека може да им се даде каков било облик, а потоа 
тие тој облик да го задржуваат, но тој облик може и да им се одземе, а 
при тоа металот да не изгуби ништо ни од своето количество, ни од 
својата вредност како метал. 

    4.  Трајност. Благородните метали не подлежат на влијание 
на атмосферските прилики и практично се неуништиви. Од тие причини 
благородните метали станале атрактивни за некои функции што ги имат 
парите (пример, натрупување на богатство). 

    5. Лесна препознатливост. Ова својство е особено 
карактеристично за златото. Секој човек може да ги препознае и 
разликува благородните од неблагородните метали. 

    6.   Преносливост. Благородните метали, 
особено златото, имаат голема релативна вредност, па и во мали 
количества е содржана голема ценост, што е од особена важност за 
лесно преносливост. 

7. Корисност. Благородните метали немаат некоја поголема 
употреба во индустријата, додека неблагородните многу повеќе се 
користат за индустриски цели. Металите воопшто спаѓаат меѓу 
најкорисните производи на земјата. Тие, дури и кога не се употребуваат 
повеќе како пари, можат да се користат и понатаму како употребни 
добра.  

8. Постојана вредност. Благородните метали, посебно 
златото, покажувале исклучително стабилна вредност. Ваквото својство 
на благородните метали стануваат погодни за обавување на функцијата 
на пари, односно како мерка на вредноста. 

 
Додека самите метали биле пари, паричната единица можела да 

се состои само од определено количество благороден метал. Секоја 
парична единица како рубља, марка, фунта, и др. морала во почетокот 
да се определува количеството на металот. При плаќањето секогаш 
било потребно да се измери соодветното количество на метал односно 
нивната тежина. Овој начин на плаќање се нарекува пенсаторно плаќање 
(латински од глаголот pensare –значи: мерам, споредувам).  

Некои денешни валути, како што се, на пример, рубљата, фунтата 
и др., своите имиња ги имаат добиено во време, кога паричниот метал се 
мерел при секое плаќање.  Таквиот начин на плаќање предизвикувал 
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тешкотии во размената, поради тоа што при секој поединечен акт 
требало да се сече сразмерната парична противвредност од металот 
што во голема мерка го усложнувало процесот на плаќањето. Покрај тоа, 
кај благородните метали требало уште да се утврди и степенот на 
нивната финост. Поради потребите од постојано вагање (проверување) 
на златото и среброто постепено се потиснуват од прометниот процес и 
се заменуваат со симболи на самите себе – симболи на вредност. 
Фактот дека парите се коват се отвора можноста од одвојување на 
неговата реална вредност од номиналната, а со тоа и развој на 
симболични метални пари. 
 
 
3.2.1. Ковани пари  
 

Кованите пари претставуваат парчиња метал со втиснат жиг на кој 
е напишана тежината на парчето. Со ковањето на парите се јавува нов 
момент, кој инаку додека плаќањето се вршело пенсаторно, со употреба 
на металите како општо разменско средство, не настанал никаков 
суштински нов момент што не постоел уште порано, кога се употребувал 
било кој друг производ за истата цел.  

Со појавата на кованите пари се надминуваат тешкотиите што ги 
создавал пенсаторниот начин на плаќање. Сега се избегнува потребата 
од мерење на парите, заради тоа што продавачот веќе верува на 
веродостојноста на втиснатиот жиг. Со кованите пари се напушта 
пенасторниот начин на плаќање, која подразбираше мерење, се премина 
на начин на плаќање со броење. Овој начин на плаќање кој базира на 
броење се нарекува нумерички начин на плаќање. Но и овој начин во 
почетокот наидува на тешкотии поради тоа што се јавува недоверба кај 
одделни учесници во размената заради што инсистирале на 
премерување. Тоа ќе наметне потреба од постоење авторитет кој ќе 
гарантира за кованите пари за нивната тежина и финост, дали тоа ќе 
биде поеденец (најчесто владетелот), или институција (банка) чиј жиг 
бил втиснат на металот. Заради тоа, правото за ковање на пари уште 
многу рано е дефинирано како регално право а денес и припаѓа на 
државата како дел од нејзината монетарна сувереност.  

Во почетокот, формите на кованите пари биле најразлични. 
Постоеле пари во форма на триаголник, четириаголник и сл., а подоцна 
е прифатена како најпогодна форма тркалезната, која е задржана до 
денес. Ковањето на пари од благородни метали се вршело, заради 
нивната преголема мекост за да можат да се коват наполно чисти, со 
нивно мешање со потврди, неблагородни метали.  За да не се проверува 
степенот на финоста при секое плаќање, а во функција на олеснување 
на плаќањето, се прибегнало кон типизирање на чистотата односно 
односот помеѓу благородните и неблагородните метали во легурата. Кај 
златниците постоеле, главно, два степена на чистота: француски од 
900/1000, имено 900 илјади делови злато и 100 илјади делови бакар и 
англиски степен на финост кој изнесува 916/1000, што значи дека 11/12 
се злато, а 1/12 бакар (познато како 22-каратно злато). 

Ковањето на парите има за цел во прометот да се стават парчиња 
на метал, чија содржина на благороден метал точно ќе одговара на 



вредноста што е наведена на нив, односно со која циркулираат во 
прометот. Со тоа станува одвишно секое проверување при одделните 
плаќања. Но со цел да се стави под контрола ковањето на парите и да не 
се јавува сомнеж кај учесниците во прометот по однос на тежината на 
парчето и финоста на кованите монети со тек на време ковањето било 
уредено со норми и закони. Некои земји во своите закони утврдувале и 
т.н. кованичка стапка, со која се означува колку парични едници се коват 
од определено количество чист благороден метал. Така, на пример, со 
германскиот закон за парите од 30 август 1924 година било определено 
од 1кг чисто злато ќе се коват 279 парчиња од по 10 марки, односно 139 
парчиња ½ по 20 марки. 

Во поглед на целосната прецизност во тежината и финоста на 
кованата пара, може да се постигне, но таквата техника на ковање е 
многу скапа и економски неисплатлива. Затоа се допуштат определени 
граници на отстапување во тежината и во финоста до кои, при 
пуштањето во циркулација на новокованите златници, можат да се 
движат отстапувањата од пропишаната тежина и чистота. Таквото 
дозволено отстапување на новокованите златници од пропишаната 
тежина и чистота при нивното пуштање во промет се нарекува 
ремедиум или толеранција. 

Минималната тежина што мораат да ја имаат златниците, и покрај 
абењето во прометот, за да се сметаат во парчиња со полна вредност, 
се нарекува пасирна или дозволена тежина. 

Кованите пари чија материјална и номинална вредност се 
поклопуваат се нарекуваат курантни или валутни пари. Овие пари во 
значителна мера ја олесниле размената заради тоа што со нив се вршат 
сите плаќања, а посебно со нив се подмируваат паричните обврски, 
поради што овие пари стекнуваат либераторна или салуторна (на 
италијански јазик од солвере-измирувам, моќ) улога и секој што побарува 
пари е должен да ги прими за наплата на своето побарување. 

Но, не треба да се сфати дека со полновредните пари престанале 
и тешкотиите во прометот при плаќањето. Тоа посебно кога станува збор 
за т.н. мали купувања каде се потребни ковани пари во мали апоени. 
Ковањето златни пари во мали апоени е многу тешко, со оглед на тоа 
што големата вредност содржана во мало количество злато, при што 
кованите златници со помала апоенска вредност би биле многу ситни и 
непрактични. Надминувањето на овој проблем се врши со ковање на 
пари за ситни плаќања или т.н. ситни пари, од друг помалку вреден 
(неблагороден) метал. Но, треба да се наведе дека со воведувањето на 
т.н. ситни пари од друг неблагороеден метал, се јавуваат тешкотии од 
друга природа. Имено, доколку не се определи износот до кој може да се 
плаќа со ситните пари потенцијална опасност е што сите ќе настојуваат 
да плаќаат со овие пари, а да ги задржуваат златните пари кај себе. 

Таквата појава која во разни варијанти е присутна и денес, во 
монетарната теорија е позната како Грешемов закон, наречен според 
George Gresham (Грешем бил финансиер во времето на кралицата 
Елизабета Англиска), кој ваквата појава ја дефинирал со следната 
формулација: “Лошите пари ги исфрлуваат од промет добрите пари”. Тоа 
е поради фактот што секој сака да се ослободи од полошите пари, а да 
ги размени за подобри пари. 



3.3. Книжни пари  
 
 За натамошно олеснување и забрзување на нараснатата размена 
на стоки и услуги се јавуваат книжните пари. Проблем веќе не е само 
ковањето на пари, туку и плаќањето на поголеми износи. Се 
поразвиената трговија поставува барање за пренесување на поголеми 
износи на пари од едно место во друго во рамките на една држава. 
Пренесувањето на полновредните пари е проследено и со зголемени 
трошоци. 
 Почетоците на книжните пари може да се лоцираат во 
признаниците што ги издавале лондонските златари за депонираните 
пари од страна на сопствениците на депозитните средства. Добиените 
потврди односно сертификати за депонираното злато кај златарите, 
претставувале легитимација дека се сопственици на депонираното 
злато. Овие сертификати со тек на време почнале да се користат како 
средство за плаќање. Имено, доколу некое лице требало да му плати на 
друго лице, тоа, наместо да одело да ги подигнува златниците, ја 
предавало потврдата, односно сертификатот, и на тој начин плаќањето 
се завршувало. 

Така се доаѓа до ситуација полновредните пари т.е. пари кои 
имаат еднаква номинална и вистинска вредност да се разменува за 
неполновредни, најпрвин помалку вредните монети, а потоа со 
едноставни знаци на вредност – книжните пари. Книжната паричница 
секогаш е само знак за пари кои спрема пари во злато се наоѓа во 
одреден однос ( во почетокот со 100% покритие за да подоцна со се 
помалку и помалку). Со тоа во прометот рамноправно фигурираат 
сурогати на парите, и тоа додека се уште вистински пари се златните, 
односно полновредните пари. Со натамошниот развој на парите 
настануваат парични сурогати или заменици на пари, (обврзница, чек, 
меници и сл.) кои ги заменуваат парите и му даваат право на имателот 
на одредена количина на курентни пари или злато. Како развиен облик 
на паричниот сурогат претставуваат банкнотите (паричници) како 
упатница на банката на самата себе со кои се дава право на побарување 
од банката на соодветна количина на пари (злато). Појавата на 
банкнотите (т.е. пари во облик на ливчиња) е поради слични причини 
заради кои се појавиле ситните пари. Банките имале интерес да плаќаат 
камата, на депонираното злато, а на банкнотите, кои гласале на поголем 
износ од депонираното злато да наплатуваат камата и со тоа да 
заработуваат на разликата меѓу платената и наплатената камата. Со 
издавањето на банкноти се доведува до зголемување на оптекот за 
износот на банкнотите над положените полновредни пари. Банкнотите 
практично ги извршуваат сите функции на парите, придонесуваат за 
зголемување на паричниот оптек и влијаат врз зголемувањето на 
побарувачката на стоки и услуги. Тоа значи дека доколку се врши 
незначителна емисија на банкноти, над положените златни пари, може 
да влијае на стопанската конјуктура во смисла на поттикнување на 
производството итн.10 И, обратно, доколку емисијата на банкнотите се 
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одвива неконтролирано може да доведе до многу тешки последици по 
стопанството. Од тие причини државата осознавајќи го можното влијание 
врз вкупните стопански движења, издавањето на банкнотите го ставила 
под контрола со доверување на емисијата на банкноти од страна на 
само една банка.  
 Со моментот кога државата со закон ги прогласува банкнотите 
како средство за плаќање при што никој не може да ги одбива во 
платниот промет, банкнотите стануваат дефинитивни пари, односно 
книжни пари.  
 Книжните пари, со тоа, добиваат принуден курс официјално 
прогласен од државата, кои не можат да се заменуваат за полновредни 
пари. Тие претставуваат законско средство за плаќање од страна на 
секој поединец во една држава.  

Книжните пари внатре во нациналните граници на секоја земја во 
потполност ги замениле поранешните полновредни златни пари, но тука 
нивната моќ и престанува. Надвор од границите на земјата книжните 
пари престануваат да функционираат како законско и дефинитивно 
средство на плаќање, бидејќи нивната улога во меѓународниот промет и 
плаќања ја презема полновредните стоковни пари, златото, односно 
други облици на меѓународни средства за плаќања (“специјални права 
на влечење”, конвертибилни валути и др.). 

Со укинување на можноста за конверзија во злато, банкнотата 
престанува да биде обврзница, бидејќи повеќе не постои ни обврска на 
банката во смисла на задолжителна конверзија. Паричницата тогаш 
станува законско средство за плаќање, бидејќи секој мора да ја прими во 
подмирување на своите обврски, а нема право да бара, на основа неа, 
определен износ злато или валутни пари. Книжната пара е паричница 
која има присилен курс и таа е “законско средство на плаќање за секој, 
па и за издавачите, а тоа значи дека има не само солуторна или 
либераторна моќ, туку и дека е дефинитивна пара” 11  

Со оглед на тоа што престанува обврската за конверзија на 
паричницата за злато или за права пара, паричниците во прометот 
стануваат практично чисти книжни пари –заради што ова важење се 
нарекува уште и книжно важење или систем на слободни пари (систем 
на книжни пари). Во врска со книжните пари треба да се нагласи дека со 
развојот на овие пари се понагласено станува можноста од појава на 
инфлацијата, заради што таа често се врзува за развојот на книжните 
пари и можноста за “злоупотреба” на парите за стопански развој. Од тие 
причини со цел да се оневозможи таквата злоупотреба, во сите земји се 
донесени посебни прописи, со што правото на емисија на пари и се 
доверува на централната банка, со што таа станува единствена 
институција во државата за емисија на пари под контрола на државата. 

Книжната валута не го ликвидирала златото, туку постанала негов 
репрезентант, а златото како општоважечки еквивалент продолжило да 
ги обавува сите парични функции. Книжните пари не се меѓународно 
средство за плаќање, бидејќи нема никаква внатрешна вредност. 
Златото ја обавува функцијата мера на вредност, а книжните пари 
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функција на мерило на цени, каде цената претставува паричен израз на 
вредноста, а вредноста е количина на општествено потребен труд 
содржан во стоката, и таа може да биде мерена само со злато. 

Со развојот на новите облици на паричните сурогати настануваат 
депозитни пари со тоа и кредитните пари. 
 
  
  3.3.1. Основни карактеристики на книжните пари 
   

Книжните пари сами по себе немаат речиси никаква вредност, 
нејзината вредност е посредна, и тоа само толку, колку што тие пари 
претставуваат злато и други стоки, како отелотворен општествено 
потребен труд за нивно добивање. Книжните пари се развиле како 
потреба на прометот и преку постојаните напори насочени во правец на 
олеснување на прометот.  

Книжните пари имаат вредност само затоа што функционираат во 
оптекот. Додека во услови на вистински пари цената се јавува како 
паричен израз на неговата вредност, и како определена количина на 
парична стока, во услови на книжни пари (а подоцна и на кредитни) 
количината на книжните пари во оптек е определена од количината на 
вистинските (златни) пари која би била потребна за непречено одвивање 
на проширената репродукција. Практично со тоа е утврден еден од 
основните елементи за определување на вредноста на книжните пари во 
современото стопанство- а тоа е вредност на потребната количина на 
злато, односно вистински пари, кои книжните пари ги презентира. Со тоа 
современиот паричен систем на книжни пари покажува дека се 
дефинитивно државни пари кои ја обавуваат функцијата на промет и 
плаќање. Тие (книжните пари) претставуваат хартија со утврдена форма 
и номинала, без своја внатрешна вредност, лишени од било какво 
метално покритие, а денес и било каква врска со златото. 

Со оглед на тоа што нема своја супстанца (внатрешна) вредност, 
ниту златно покртие, основен белег на книжната валута е дека тоа е 
релативно безвредна хартија, која во прометот мора да се прима во 
неограничени количини, бидејќи државата ја прогласила како 
дефинитвно законско прометно и платежно средство. Државата, односно 
централната (емисиона) банка го задржува монополот за емитување на 
книжните пари. 

Вредноста на книжните пари се обезбедува со нивната прометна 
функција, односно доколку се добива повеќе различни квалитетни стоки 
за книжните пари, толку им е поголема вредноста на овие пари. Тоа 
значи дека вредноста на книжните пари зависи, од покритие во стоки и 
маса на стоки кои му стојат спроти нив, а не злато кое го презентира.  

Книжните пари во рамките на националните граници на секоја 
земја во потполност ги замени полновредните златни пари, но со тоа 
неговата моќ и се завршува. Надвор од границите на земјата тие 
престануваат да функционираат како законско и дефинитивно средство 
за плаќање, бидејќи нивната улога во меѓународниот промет и плаќања 
ја преземаат полновредни стоковни пари, злато, односно други облици 
на меѓународни средства за плаќање (како што се тоа конвертибилни 
валути или специјални права на влечење и др.). 



 

3.4. Современи депозити или банкарски пари   
 

Современиот развој на парите не завршува на книжните пари и 

ситните ковани пари.  

Депозитните или жиралните, книжни или скриптурални односно 
банкарски (кредитни) пари, како денес се нарекуваат, се развиле од 
функцијата на парите како платежно средство, бидејќи депозитни пари 
во основа се кредитни пари (настануваат главно со одбрување на 
кредити на сметката на корисникот). Современите пари претставуваат 
побарување. Готовите пари претставуваат побарување на банката 

(некогаш тоа било определена количина на злато), додека депозитните 
пари- се побарување од депозитната банка.  

Почетоците на појавата на депозитните пари се непосредно 
поврзани за појавата на чекот, кој исто така преставува производ на 
натамошното усовршување на кредитите, а се јавува на оној степен од 
развојот кога станува неопходност од впишување на кредитот во 
банкарските книги и кога било доволно само да се даде налог на банката 
за пренесување на побарувањата или обврските на банката спрема 
сопственикот на депозитите, за да се изврши плаќањето. Првите 
депозитни пари кои ги претставуваат стоковите пари се јавуваат уште во 
средниот век. Наместо поранешните меници кои се издавале на 
депонентот на стоковите, полновредни пари од страна на банката, како 
потврда за пологот и писмено на основа на кое сопственикот депонирал 
средства побарувал одредена сума на пари вистински, полновредни 
пари, сега, во суштина, на таквиот вложувач во банката му се одобрува 
вложената вредност во вид на побарување, впишана во банкарските 
книги. 

Како иматеријални или невидливи, депозитните пари го 
деперсонифицира сопственикот на парите во нивната циркулација, со 
оглед на тоа што тие циркулираат така што преминуваат од една на 
друга сметка, за разлика од циркулацијата на ефективните пари во чија 
циркулација лично учествуваат нивните сопственици, овозможувајќи им 
на парите според субјективната желба на сопствениците да преминуваат 
од рака на едно во рака на друго лице. Можноста за создавање на 
кредит зависи како од степенот на безготовинскиот платен промет и 
поврзано со тоа од нивото на исплати во примарни пари, како и од 
количината на средствата со кои располага банката во тие примарни 
пари на централната банка, т.е. во ефективни пари. Ефективните пари 
претставуваат основа за депозитните пари и без првите овие вторите не 
може да се замислат. 

Комитентот (клиент),  кој има  добиено кредит,  има право да 
располага со тие парични средства, со плаќање (пренесување) на други 
комитенти на иста или некоја друга банка, или со подигање на готови 
пари.  Со депозитните пари се создава уште поголема можност за 
проширување на паричниот волумен, во однос на неговото создавање, 
преку издавање на банкноти без покритие, односно книжни пари, бидејќи 
таква можност има само определена банка (емисиона), додека 
создавањето на депозитни или скриптурални пари имаат право и 



можност сите деловни депозитни банки.  
Конечно, создавањето на депозитни пари најлесно се одвива во 

низа банки, значи во целокупниот банкарски систем.  
Банките се претвараат од чувари и посредници во прометот на пари во 
создавачи или “фабриканти” на пари.  Со својата кредитна активност, со 
еден “потег на пенкалото”,  банките создаваат нови платежни средства, 
со што токму тие се во состојба на модерното стопанство да му стават 
на располагање огромни износи на пари и капитал, без кои не може да 
се замисли современ економски развој.  

Создавањето  (“фабрикувањето”)  на пари од страна на банките се 
јавува првин кај емисијата на банкнотите над металното златно 
покритие. Создавањето на депозитните пари оваа функција на банките 

станува значјна за зголемување на паричниот потенцијал, бидејќи 
циркулацијата на банкнотите и на книжните пари е дополнето со 
циркулација на депозитните пари. Книжните пари  се  “видливи”, додека 
кредитните или депозитните пари се невидливи и тешко може да се 
регулира волуменот на создадените депозитни пари, посебно поради 
тоа, што   не постојат повеќе  “кочниции” ограничувања во облик на 
метално покритие.   

Но, ограничувања сепак се наоѓаат во облик на неопходна 
ликвидност на банката која секоја банка (освен централната, која е 
неограничено ликвидна) мора да се уважува како еден од своите 
основни принципи во работењето. Банката мора секогаш да е способна 
сите достасани обврски и побарувања на комитентите благовремено и 
уредно да ги извршува. Поради тоа мора секогаш да има на 
располагање извесна “готовина”  на својата  жиро сметка,  средства кои 
во краен случај се пари на централната банка. Со одобрување на 
кредити и создавање на депозитни пари, банката мора да смета на тоа 
дека најголемиот дел од кредитите ќе ги искористи вирмански,  
безготвински, но дека секогаш еден дел ќе биде претворен во готови 
пари. Со тоа секој износ на кредит мора да биде  “покриен”  со 
определен процент на готовина во благајната или готовина на жиро 
сметката кај централната банка. Тоа значи дека постои одредена врска 
помеѓу депонираните вистински пари (банкноти и книжни пари) и 
создавање на депозитни пари, кои ја сочинуваат основата. Доколку 
кредитните (депозитни)  пари помалку се трансформираат во готови 
пари, ефективни пари, се зголемува кредитниот потенцијал на банката, 
банкарските ликвидни резерви можат да бидат помали.  

Депозитните пари денес имаат огромно значење во стопанството. 
Тие се доминантен систем на плаќање и пари во сите земји, и покрај 
безготовинскиот (депозитен) систем на плаќања функционира и плаќање 
на готовински пари или по пат на ефективни пари. Кованите пари и 
банкнотите денес се користат во помала количина и само за помали 
плаќања, додека доминантен облик станаа депозитните пари.  

Изворите на парични средства, кои се формираат од 
распределбата на општествениот производ, се прават депозити во 
банките, депозитни и вистински пари, а тоа претставува основа на 
реалното кредитирање на стопанството, населението, државата, 
меѓусебните кредити на банките и др. Тоа се, значи депозити на 
економските субјекти кај банката, нивните побарувања спрема банката, 



од една страна, и обврски на банката спрема депонентите, од друга 
страна.  

Овие вистински депозити, кои настануваат од општествениот 
производ и националниот доход, преку процесот на кружното движење, 
треба да се додадат и кредити на емисионата банка кои таа ги става на 
располагање на деловните банки во примарни пари. 
Поради тоа парите кај банките се делат на примарни и секундарни пари 
(депозити); иако, навистина, изворот на сите депозити, конечно, се 
примарните пари на централната банка.   
Врз основа на наведените депозити, банките со кредитирање создаваат 
дополнителни, секундарни или изведени депозити, значително над 
вистинските депозити. Се поголемата концентрација на паричниот 
капитал во банките и системот на безготовинското плаќање, им 
овозможи на банките да одобруваат кредити и над износот на 
концентрирани депозитни средства, со што се доаѓа до двојно или тројно 
зголемување на истите депозитни средства. 

Со тоа вкупните депозити се делат на вистински и изведени, 
фиктивни. Основен извор на пари во оптек и депозитни пари се 
краткорочните банкарски кредити, со што емисијата на пари се сведува 
на депозитни пари, по пат на кредитната политика на банките.  

Кога банката одобрува кредит на претпријатие, претпријатието 
станува доверител на банката, бидејќи стекнува побарување на банката 
во висина на одобрениот кредит, односно паричните средства со кои 
може слободно да се располага во плаќањата.  

Фиктивно создадените депозити на банката почнале да 
циркулираат како вистински пари. Со тој процес на настанување на 
изведени или фиктивни депозити е создадена основата за создавање на 
банкарски кредит, далеку над вистинскиот износ на депонираните пари 
во банките. Банките со тоа престануваат да бидат “само преработувачи 
на пари”,  тие навистина се претвараат во “фабрики на пари”,  во  
инстиуции кои се способни самостојно да создаваат и поништуваат пари. 
Со тоа со регулирањето на паричниот оптек се врши, пред се, преку 
кредитната политика, а преку политиката на регулирање на масата на 
краткорочните кредити во стопанството.  

Ефективните пари, создадени од страна на централната банка, 
останува и понатаму база на депозитните пари, на нив се развива и 
преку нив се поништува. Почетокот на кружното движење на парите 
претставуваат готовите пари на централната банка, но и крајната точка 
на тој тек се готовите пари во кои се трансформираат депозитните пари 
на деловните банки (Dn)  по извршениот процес на мултипликација.  

Тие основни видови на пари, ефективни и депозитни, ја прават 
органската целина која по структура може да биде различно составена, 
но без оглед на висината на учеството на ефективните пари во различни 
стопанства, тоа не дава да се избегне и не може да се исклучи од овој 
сектор на циркулација-каде ја опслужува сферата на личните доходи и 
служи за поситни плаќања. Тоа едновремено доведува до поголемо 
учество и значење на депозитните пари во однос на готовите пари и 
доминантните позиции на депозитните пари и современите развиени 
парични стопанства. Современите стопанства не можат да се замислат 
без постоење на ефективни пари, без оглед на степенот на развој на 
безготовинскиот систем на плаќања и развојот на депозитните пари и 



останатите сурогати на парите. Конечната исплата како процес обично 
завршува во готови пари на централната банка. Со тоа навистина до 
крајни консеквенции ја замаглува врската помеѓу вистинските депозити, 
фиктивните депозити на банките и готовите пари, во кои тие во крајна 
фаза на исплати се конвертираат слободно и неограничено. Бидејќи,  тоа  
што во денешните монетарни системи останало од взаемната 
конвертибилност-е меѓусебната заменливост на кованите пари и 
книжните пари во депозитни пари и обратно. Конверзијата преставува 
еден облик на пари и  денес е неограничено и речиси автоматска. 

Развојот на кредитните пари значи натамошно губење на 
природната врска на овие пари и процесот на неговото создавање во 
тековите на репродукцијата и вистинските пари. И овие пари, како и 
вистинските пари, остануваат и понатаму резултанта на развојот на 
стоковното производство, производството на вредности, распределба и 
размена во современо стопанство –оваа врска станува се повеќе 
имагинарна. Со тоа појавните облици на современите пари (ковани ситни 
пари, банкноти и депозитни пари) не влечат непосредно свое потекло од 
парите со метално важење или државни пари, туку од ХВ, произлезени 
од се поразвиениот стоковен промет. Со тоа и обемот на парите 
објективно се регулираат со движење на стоко-паричните трансакции во 
фазите на репродукцијата (меници и други ХВ, кои се монетизираат кај 
централната банка).   
Се поставува прашањето: каде се границите на создавање на 
кредитните пари, посебно поради тоа што кредитната експанзија и 
создавањето на депозитните пари на таа основа не создава реален 
капитал. Банките, значи, со создавањето на секундарни депозити не 
создаваат реален капитал, вистински депозити, кои единствено 
потекнуваат од производството и распределбата. Создавањето на 
банкарски депозити и кредити доведува до определување на 
објективните граници на материјалното производство и распределба. На 
тој начин се заснова и свесно водење на кредитно-монетрана политика, 
најчесто насочена во својот основен правец-оптимално приближување и 
приспособување на волуменот на кредитите во стопанството согласно 
неговите вистински потреби. Емисијата на парите и кредитите е 
ограничена, значи, со објективните потреби на производството и 
прометот и тие граници не смеат да се пречекоруваат, доколку не се 
сака  нестабилност во стопанството. Тоа значи дека  секоја  емисија на 
пари, која ја преминува “објективно дадената маса на пари во 
стопанството” и која нема реално материјално покритие-пазарот го 
отфрла, односно ја поништува преку соодветниот пораст на цените. Како 
современиот пазар ја апсорбира целокупната количина на пари, најчесто 
се јавува делување преку пораст на цените.    

Во спротивно, претераната емисија на банкарски кредити може да 
стане силен фактор на нестабилноста на стопанството, односно тоа 
станува иницијален фактор на инфлацијата. Во таа смисла се води 
политика на контракција на банкарските кредити (кога стопанството 
покажува висока конјуктура и инфлација), или, спротивно на тоа, 
експанзијата на банкарските кредити (во случај кога стопанството 
покажува знаци на пад на конјуктурата, вработеноста и рецесијата). 

Како силен фактор и инструмент на стопанскиот развој,  посебно 
во концептот на “активни пари”, кредитите се повеќе се користат  за 



поттикнување на стапките на раст и вработеност, но и во разни други 
цели вон нормалните парични функции, што често доведувало до појава 
на криза, “слабост на парите”,  инфлација и,  во такви услови,  слабеење 
на кредитниот систем во целина, а во хиперинфлација и распад на 
монетарниот и кредитниот систем.  

Од целокупното претходно излагање воочлив е развојот на парите 
од стоковниот или натуралниот, преку металните пари полната 
внатрешна вредност – до неговите сурогати, односно до апстрактни 
форми во облик на чисти книжни пари и, посебно, депозитните или 
банкарските пари. 
 Сфаќањето на парите кај граѓанските економисти и денес е далеку 
од марксистичката анализа за генезата и природата на парите.  Во 
раните трудови веќе се забележува дека се напуштат посткласичните 
сфаќања за парите кај стоката, метали (Knies, Helferich  и  др.),  а се 
повеќе прифаќаат ставови дека паричниот знак,  симбол (Liefman,  Knap,  
Keynes)  кој ја одредува и со кои  управува (оптекот и вредноста)  
државата,  што посебно дошло до  израз во монетарната теорија на 
G.Knappa (позната како “чиста теорија на државни пари”). 

Граѓанската теорија денес парите ги сфаќа се пошироко,  
вклучувајќи ги парите и разни други облици на имот, при што се врши и 
сепарација (скала)  различни облици на пари,  веќе спрема степенот на 
нивната ликвидност. Така може да се сретне став дека “парите се 
побарувања кои од имателите може да се употребуваат за купување 
воопшто”  (Day).  “Пари е секоја ствар кое општеството го признава и 
употребува како медиум на размена” (A.C.Pigou). 
“Пари е секој облик на имот со кој се врши плаќање или пренос на еден 
во друг облик на имот”.  Постојат,  значи,  значајни трансформации во 
сваќањата на граѓанската теорија за поимот за пари,  што само и 
понатаму ја замаглува природата и функцијата на парите во граѓанската 
монетарна и економска теорија.  
 
 
3.5. Електронски пари  
 

Електронските пари претставуваат нов вид на пари кои се појавија 
во последните децении. Тие претставуваат најголемо технолошко 
достигнување во развојот на банкарството, а со самото тоа и на 
електронското банкарство. Парите според најновата интерпретација 
претставуваат “информација”. Електронските пари се дефинираат како 
специфична “монетарна информација” која по пат на електронски импулс 
во “реално време” се пренесува меѓу трансакторите кои вршат плаќања. 
Овие пари овозможуваат купување на стоки и услуги со помош на 
компјутери во рамките на комерцијалните пресметковни мрежи на 
интернет или на мрежата на деловните банки (на пример, SWIFT).  

 
Електронскиот платежен систем не само што нуди алтернатива за 

чековите, туку исто така може да ги замени и готовите пари со 
електронски пари. Електронските пари, се пари кои се складираат 
електронски и се јавуваат во неколку форми. 12 

Една од формите во кои се јавуваат електронските пари се 
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дебитните картички. Тие личат на кредитни картички и им 
овозможуваат на потрошувачите да купуваат стоки, со помош на 
електронски трансфер на средства, директно од нивните банкарски 
сметки до сметката на трговецот. Дебитните картички се употребуваат на 
многу места кои ги прифаќаат кредитните картички и сега претставуваат 
дури и побрз начин на купување, отколку употребата на готови пари. 

Електронските готови пари претставуваат форма на електронски 
пари која може да биде употребена на интернет за купување на стоки и 
услуги. Потрошувачот добива право да користи електронски пари 
отварајки сметка во некоја банка која е поврзана со интернет. Кога 
потрошувачот сака да купи нечто на тој начин, тој пребарува до некоја 
интернет продавница, одбира што ќе купи и наредува неговите пари 
електронски да се префрлат од неговиот компјутер до компјутерот на 
трговецот. Електронските пари за прв пат се воведени од една 
холандска компанија.  

Понапредна форма на електронските пари се таканаречените 
вредносни картички, кои не постојат кај нас. Наједноставната форма на 
вредносните картички се купува за фиксен номинален износ и се плаќа 
однапред, како припејд телефонските картички. Пософостициран вид на 
овие картички се интелигентните картички. Овие картички располагаат 
со информации складирани во нивниот компјутерски чип, вклучувајќи ја и 
состојбата на парите со кои располага клиентот. Средствата можат да се 
префрлат на картичката во било кое време, од банкарската сметка на 
нејзиниот сопственик. Овие картички не треба да бидат постојано врзани 
за компјутерскиот систем и можат да се полнат од банкомати, 
персонални компјутери или специјално опремени телефони.  

 
  Со тоа, практично електронските пари ги заменуваат 

секојдневните трансакции на чековите и готовината. Но треба да се 
нагласи дека во овој момент поради тоа што овој вид на пари не 
претставуваат законско средство на плаќање како што се тоа готовите 
пари зад кои стојат централната банка и државата и кои ги примаат сите, 
може да настанат значајни правни и монетрани проблеми. Нивната 
појава е непосредно детерминирано со развојот и употребата на 
електрониката, компјутерите, во банкарското работење. Реализирањето 
на операцијата на купување може да се оствари на тој начин што 
наместо да се користат готови пари или чекови или пак други 
инструменти за плаќање, може само да се депонираат пари, или да се 
обави купување, со користење на електрониката. Парите и понатаму 
постојат но само ја имат променето формата, нешто што било присутно 
и во поранешните фази од развојот на формите на парите, како што тоа 
беше менувано од полновредни во книжни пари, потоа од книжни во 
жирални и конечно од жирални во вид на електронско сигнали кои се 
чуваат во меморијата на компјутерите во банките. 

Финансиите се развивале колку се движел развојот на 
стопанството од натурално до парично. Финансиите покажуваат и ги 
објаснуват начините на употреба на парите. Во согласнот со ова 
монетарниот систем представува клучен дел од финансиска целина на 
земјата, и поради тоа финансиите ги истражуваат факторите кои ги 
детерминираат. 

Денес се уште голем број монетарни теории се бават со 
истражување на настанокот на парите и нивните форми. 



Современите монетарни истражувања се свртуваат на фактите на 
делување на парите како механизам за воспоставување на стопанската 
рамнотежа. Со тек на време се помалку се поставува прашањето за  тоа 
што се парите, и повеќе се обрнува внимание на тоа како се создаваат, 
кој со нив располага, итн. Монетарната теорија се третира како теорија 
за влијание на парите на економската активност (таа ги истражува 
многуте односи на парите и целокупната репродукција – која може да 
биде квалитативно и квантитативно). 
 
 
 

4. Функции на парите 
 
 
Парите имаат фундаментална улога во сите модерни економии. Без 
оглед на формата во која се јавуваат (како школки, злато, хартија или 
цигари во концентрационите логори), тие извршуваат 3 функции: 
средство за размена, пресметковно средство и чувар на вредноста. 13 
 Како средство за размена, парите се употребуваат за купување 
на стоки и услуги. Кога влегуваме во дуќаните, ние сме сигурни дека 
продавачите ќе ги прифатат нашите пари во замена за артиклите кои се 
продаваат. Тие вообичаено се единствениот финансиски инструмент кој 
буквално секоја фирма, домаќинство или државна институција ќе го 
прифати за плаќање на стоките и услугите. Сами по себе, парите имаат 
мала или никаква вредност како стока (освен кога златото и среброто се 
употребуваат како средство за размена). Луѓето ги прифаќаат парите 
само затоа што знаат дека тие можат подоцна да ги заменат со стоки или 
услуги. Парите се посредник во размената, со помош на нив се извршува 
размената.14 Без вистински пари размената би чинела многу време и 
труд. Парите до крајни граници ја олесниле размената. Порано, кога 
размената се одвивала во форма на трампа, стока за стока, проблемите 
биле бројни. Со појавата на парите тоа повеќе не е случај. Со помош на 
парите може да се купи секоја стока.  
 Како пресметковно средство, парите претставуваат стандард 
преку кој се изразуваат цените на сите стоки и услуги, како и износот на 
долговите. Постоењето на парите ни овозможува да ги мериме сите 
економски трансакции преку само една стока- монетарната единица. Во 
САД, таа единица е доларот, во Германија, тоа е еврото, а во 
Македонија- денарот. Парите ја мерат вредноста на секоја стока: еден 
телевизор вреди 100$, еден компјутер вреди 2000$, еден автомобил 
вреди 20 000$ итн. Како што за мерење на должина ни е неопходен 
метар, за мерење на тежината ни е неопходен килограм, така, за мерење 
на вредноста на добрата или услугите ни се неопходни парите. 15 
 Парите како чувар на вредноста, се како и другите финансиски 
инструменти. Имотот на луќето обично егзистира во различни форми: 

                                                 
13 Проф. Д-р Михаил Петковски, Финансиски пазари и институции, Скопје, 2009година 
14 Проф. Д-р Таки Фити, Основи на макроекономијата, стр.130, Скопје, 2004 година. 

 
15 Проф. Д-р Таки Фити, Основи на макроекономијата, стр.130, Скопје, 2004 година. 

 



реални добра (стан, куќа, облека, телевизор, компјутер итн.), во форма 
на хартии од вредност (акции, обврзници) и во форма на пари. Притоа, 
парите се најликвидниот дел од имотот затоа што тие најлесно се 
претвораат во друг вид на имот- парите лесно можеме да ги претвориме 
во реален имот или пак во долгорочни хартии од вредност. 
 
 
 

5. Влијанието на парите врз економската 
активност16 

 
 
 Теоријата за парите и истражувањето на улогата на парите во 
процесот на репродукцијата спаѓа во едно од најсложените, и 
едновремено, најразвиен теоретски дел на политичката економија, но и 
на современата економска теорија воопшто. 
 Брзиот развој на кредитните пари, посебно после напуштењето на 
металниот стандард, и неговото активно користење од пазарно развиени 
економии, преку мошне развиен механизам на паричното регулирање, 
дојде до појава на два спротивни ефекти: прво, доаѓа до пораст на 
еластичноста на паричниот оптек, и второ, до се пошироко користење 
на тој механизам во државно-монополистичкиот капитализам, што е 
пропратено со изострување на кризните состојби и диспропорции речиси 
во сите современи стопанства. 
 Анализата на парите и влијанието на парите врз репродукцијата 
се повеќе се врзува за истражувања за хроничната нестабилност на 
современите стопанства, стопанскиот раст и вработеноста. Едновремено 
со истражувањата за природата и облиците на современите пари, како и 
нивната улога во стопанството, доаѓа и до пошироки истражувања на 
сложените односи на монетарните и реалните фактори на 
репродукцијата, што служи како основа за водење повеќе или помалку 
ефикасна монетарна и макро-економска политика.  
 Парите, наспроти класичното сфаќање дека тие не се битни17, 
денес се повеќе стануваат многу важни. 
 Современата монетарна теорија преминува на активна улога на 
парите и монетарната политика и нивното делување на висината и 
распределбата на националниот доход, цените, вработеноста, 
однесувањето на инвестициите и штедењето, на нерамнотежата на 
билансот на плаќањата и односите во екстерната економија. Практично, 
се работи за прифаќање на тезата за бројните и взаемни односи на 
парите и другите реални агрегати во стопанството. 
 Со регулирањето на паричната и кредитната маса се врши 
регулирање на стопанските текови, посебно на агрегатната побарувачка, 

                                                 
16 Проф. Д-р Ристо Фотов, Основи на финансии, стр.222, Штип, 2007 
17 “Економијата е пред се составена од вистински индивидуи кои работат со вистински машини 

за да произведат добра кои директно одговараат на нивните потреби. Парите во суштина не се 

ништо друго освен книги или записи на банкарска сметка. Тие овозможуваат да се задоволат 

потребите само индиректно...” (Stiglitz, 2000), Проф. Д-р Таки Фити, Основи на 

макроекономијата, Скопје, 2004 година 



користењето на капацитетите, на вработеноста, увозот, извозот и др. 
Кога се сака со рестриктивна монетарна политика да се влијае на 
стабилизирање на стопанските движења, но, ако притоа се претера со 
користење на монетарните фактори, често ефектот од тоа е инфлација, 
депресија и невработеност. Крајноста во која се оди со монетаризмот и 
злоупотребата на парите се почести се во монетарните стопанства, во 
кои парите се повеќе се користат за цели надвор од нивните номинални 
прометни функции (финансирање на буџетски дефицит, воени расходи, 
претерана емисија на пари и кредити). 
 Многу од современите монетарни теории за парите свој корен 
влечат од 18 и 19 век, како што е случај со неоквантитативната теорија 
за парите која се развила од квантитативната теорија. Од тие причини 
денес е многу тешко да се определат границите каде почнува, а каде 
завршува теоријата за парите, или поточно каде настанува теоријата за 
формирање на цените, формирање и распределбата на доходот, 
формирање на потрошувачката и инвестиционата побарувачка и др. 
Парите се врзуваат за сите текови на репродукцијата и на нив делува, 
како и обратно. 
 Современите истражувања се повеќе се пренесуваат на 
делувањето на монетарниот механизам, потоа одразот на тенденциите 
на монетарниот импулс на монетарната политика и воопшто на 
економската политика. Парите и монетарната политика станаа 
непосредни фактори со кои непосредно се влијае на механизмот на 
воспоставување на стопанска рамнотежа. Тоа ја приближило 
монетарната теорија до проблемите на цикличното движење на 
современите стопанства, односно нејзино постојано прилагодување на 
фазите на висока конјуктура или рецесија и други облици на нарушена 
рамнотежа во стопанството. Самиот чин на внесување и спојување на 
монетарната теорија со теоријата на циклусот и макроекономската 
теорија доведе до тоа да денес тешко е да се направи раздвојување на 
монетарните од реалните агрегати. 
 

 
 

6. Глобалната финансиска криза во 2008 
година 

 

Финансиските кризи вообичаено се прв показател за деловните, 
односно економските циклуси. Деловните циклуси се карактеристични  за 
капитализмот како што се својствени земјотресите за геологијата на 
Земјата. Отсекогаш капитализмот ги имал и секогаш ќе ги има. 
Финансиските кризи постојат од кога постои и современиот облик на  
пари (хартиени пари). 

Глобалниот финансиски систем во 2008 година ја доживеа својата 
најлоша криза по Големата депресија од 30тите години на минатиот 



век.18 Голем број водечки финансиски институции банкротираа, беа 
купени или спасени само благодарејќи на државната парична помош. 

Светската финансиска криза која се појави во последниот 

квартал од 2008 година со епицентар во САД, исфрли на 

површина многу елементи според кои станува збор за криза на 

еден економски и политички истрошен систем: либерален 

капитализам.  

Како причина за финансиската криза се наведува крахот на 

пазарните недвижности во Америка, од кој бројни финансиски 

институции регистрираа енормни загуби. Многу од мошне силните 

инвестициони банки и други финансиски институции банкротираа а 
оние кои го пребродија почетниот удар на кризата продолжија да 
функционираат на нова преструктуирана сопственичка структура со 

нагласено влијание, надзор и контрола на дтжавата. Лоцирани се 

слабостите во регулативната и супервизорската функција. 

Осознаено е дека финансиските кризи, пред се, на побрзиот 

пораст на понудата на пари, парични сурогати и паричните 

деривати од реалниот имот. Покрај тоа, како и вградениот 

недостаток во финансискиот систем на САД, кој се огледа во 

неможноста да обезбеди мобилизација на штедење, пласирање на 

капиталот и избегнување на ризиците, се наведува како 

катализатор за појавата на финансиската криза. 

Според зборовите на P. Krugman, причината за финансиската 

криза, која го зафати светот претставува, едноставно речено,  

слом (крах) на пазарите на недвижнини (real estate buble) во 

Америка и енормните загуби кои ги погодија финансиските 
институции чии капитални вложувања биле базирани на 

хипотекарни плаќања. Обидите, прво на слабите, а потоа и 

појаките финансиски институции тие загуби а со тоа и 
новонастанатите долгови да се покриваат со брза продажба на 
акции и на таков начин да се дојде до свеж капитал потребен за 

меѓусебно финансирање, како и финансирање на стопанството 

воопшто, предизвика до сега невиден ланец на реакции на 

берзите, во кој понудата на акции се наметна како „единствено 

логична“ берзанска активност. 

Тоа предизвика за кратко време да дојде до паѓање на 

цените на акциите, а потоа до потполн крах на берзанските 

активности, односно до опаѓање на вкупниот индекс на изразување 

на речиси сите светски берза.  Како во Америка, така и во 

останатиот дел од светот, дојде до банкроти на сите значајни 

финансиски институции како големи и прочуени банки. Практично 

доаѓа до колапс на финансискиот систем. 

Според зборовите на Џозеф Штиглиц, добитник на Нобелова награда за 
економија, поранешен главен економист во Светската банка и сегашен 
професор на Универзитетот “Колумбија” во Њујорк, сегашната економска 

                                                 
18 Проф. Д-р Михаил Петковски, Финансиски пазари и институции,стр.66, Скопје, 2009година 



криза во светот е произведена во САД. Имено, тој вели дека,  САД 
станаа извозници на филозофијата за намалување на државното 
регулирање на економијата, извозници на токсични хипотекарни хартии 
од вредност и на стопански пад. И во тој контекст приложува аргументи, 
според кои, смета дека САД се најодговорни за сегашната криза. Во 
финансискиот систем на САД е вграден недостаток со кој се нагласува 
неговата најголема слабост што не можеше да обезбеди мобилизација 
на штедење, пласирање на капиталот и избегнување на ризиците.19 

Какви ќе бидат последиците на актуелната финансиска криза врз 
севкупните економски движења? Досегашните искуства покажуваат дека 
острите финансиски кризи имаат трајни и длабоки ефекти врз цените на 
средствата, производството и вработеноста. Во својата историска 
анализа на 21 епизода на банкарски кризи, во развиените и земјите во 
развој, американските економисти Рајнхарт и Рогоф доаѓаат до следниве 
заклучоци. Прво, порастот на невработеноста и опаѓањето на цените на 
станбениот простор во нивниот примерок се протега на период од 5 до 6 
години. Второ, опаѓањето на производството трае во просек само 2 
години. Трето, падот на цените на акциите трае околу три и пол години. 
Четврто, речиси сите кризи водат до голем пораст на јавниот долг.  

 
 
 

 

7. Заклучок 
 
 

Како општествено-економска категорија, историски условени, 
парите во својот долг еволутивен процес, во кој доживувале мошне 
интензивна трансформација, биле најнепосредно поврзани за развојот 
на стоковното производство и човечкото општество во целост. 
Почетоците на појавата на парите се врзува за распаѓањето на 
првобитната заедница и настанувањето на новата робовладетелска 
општествено-економска формација, во која приватната сопственост и 
поделбата на трудот создаваат можност за егзистенција и развој на 
размената и парите. 

Парите, кои претставуваат историска појава, настанале на 
определен степен од развојот на општеството, како потреба за 
олеснување на размената. Тие се развивале непрестано, од 
примитивните форми, преку металите, кованите, книжните па се до 
најразвиените електронски пари, кои сеуште не го доживеале својот 
зенит во развојот.  

Иако денес мнозинството трансакции се извршуваат без употреба 
на готови пари, сепак тоа не значи дека готовите пари се наоѓаат пред 
скорешно исчезнување. Секако дека електронските начини на плаќање 
во многу аспекти се поефикасни од платежниот систем базиран на 
хартија, но постојат неколку фактори кои работат против исчезнувањето 
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на готовите пари.20 Прво, многу е скапо да се воспостави компјутер, 
читач на карти и телекомуникациона мрежа што е нужно за 
електронските пари да станат доминантна форма на плаќање. Второ, 
книжните чекови ја имаат предноста дека тие пружаат физички 
расположлива сметка, нешто од што многу потрошувачи не се спремни 
да се откажат. Трето, употребата на книжни чекови им дава на 
потрошувачите неколку дена на “почек”- потребни се неколку дена пред 
чекот да биде наплатен и средствата да бидат повлечени од сметката на 
емитентот, што значи дека пишувачот на чекот може да заработи камата 
на средствата во меѓувреме. Со оглед на тоа што електронските 
плаќања се моментни, тие го елиминираат почекот за клиентот. 
Четврто, електронските средства за плаќање можат да предизвикаат 
грижи во поглед на сигурноста и приватноста. Всушност, особено во 
развиените земји, готовите книжни пари се наоѓаат во повлекување пред 
многубројните финансиски иновации во платежниот систем. Но, нивното 
евентуално исчезнување сигурно не е прашање на блиска иднина.  
 Како што претходно образложив, парите имаат 3 главни функции: 
средство за размена, пресметковно средство и чувар на вредноста, и 
имаат фундаментална улога во сите модерни економии.  
 

Парите не се важни само за благосостојбата на поединците, туку 
промените во нивното вкупно количество значително влијаат врз некои 
клучни економски варијабли какви што се деловните циклуси, 
инфлацијата и каматните стапки, а движењето на овие варијабли има 
силен ефект врз здравјето на националната економија. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Проф. Д-р Михаил Петковски, Финансиски пазари и институции,стр.41, Скопје, 2009година 
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