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Сеньоражът, неговата величина и начини на изчисление, както и счетоводно му 

записване, са важна тема в дебата върху финансовата криза в Ливан. Ще се спра, първо, 

върху някои принципни положения за сеньоража и второ, ще направя коментари, за 

това, как според мен може да се интерпретират данните за Ливан (базирайки се върху 

наличната информация и най-вече одита на EY and Deloitte, към края на 2018 г.). Оставам 

настрана политическите и геополитическите мотиви, които определят структурата на 

баланса на БдЛ.   

I За сеньоража  

Сеньоражът е доходът, който получава суверенната държавна власт в лицето на цб, 

поради това че цб има монопол върху емисията на пари, контролира паричната база, и 

като цяло своя баланс. Част от сеньоража генериран от ЦБ, част остава в нейно 

разположение, част се насочва към изпълнителната власт - правителството (чрез пряк 

трансфер или чрез лихвени субсидии), част към банковия сектор (ако има лихвени 

субсидии), както и разбира се към чужбина (също при неблагоприятни лихвени разлики). 

Всяко цб в света може да се разглежда освен като парична институция, така и като 

инвестиционна банка. В този случай може да дефинираме два източника на сеньораж – 

от емисията на пари (теоретически познатият паричен сеньораж) и от нормална банкова 

посредническа дейност, т.е. трансформация на матуритетите (банков сеньораж). Често 

последният сеньораж е познат в литературата като сеньораж от “opportunity costs“. 

Общият сеньораж е сумата от двете свои части. 

Паричният сеньораж е равен на прираста на обема на парите в обращение умножени но 

лихвения процент на активите, които стоят срещу тях, минус разходите за поддържане 

на паричното обращение. Банковият сеньораж е разликата между активите и пасивите, 

умножени съответно по техните доходности. За разлика от паричния сеньораж, активите 

при банковия сеньораж са по-дългосрочни и по-рискови (срещу тях стоят всички пасиви 

над парите в обращение и текущите депозити в национални пари). От тук, балансът на 

всяка цб може аналитично да бъде разделен на баланс на “емисионен департамент“ и 
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баланс на “банков департамент“ (в България например, която е паричен съвет, това 

делене е официално и се публикуват два баланса).  

Като цяло счетоводната практика е сеньоражът да се появява в сметката 

приходи/разходи. В баланса, в общите резерви, остава тази част, която се задържа от цб. 

Таблица 1. Аналитично представяне на източниците на сеньораж  
(опростен баланс на БдЛ) 
 
 

 Актив  Пасив  

Емисионен департамент 
Паричен сеньораж 
(теоретичен сеньораж) 

Високо ликвидни 
валутни активи (като 
цяло с ниска доходност, 
най-вече кеш) 

Пари в обращение и текущи 
депозити на банките (в лири) 

Банков департамент  
Банков, финансов сеньораж  
(сеньораж от финансово 
посредничество)  

 
Заеми за банките и 
заеми на банките по 
линия на финансово 
инженерство (в лири) 
 
Ливански ценни книжа  
(лири) 
 

 
Срочни депозити на банките 
(лири и долари) и депозитни 
сертификати (долари) 
 
 
Депозити на правителството 
(лири и долари)  
 

Източник: авторите и одита на ЦБ   

II За сеньоража в Ливан  

Няма ясна информация как точно се изчислява сеньоража в Ливан, както и неговите два 

компонента. По-долу използваме одита на EY and Deloitte и данни към края на 2018 г. 

(макар и изключително интересна динамиката в баланса на БдЛ през 2019 и 2020, не е 

отчетена).  

В случая на Ливан, първият вид сеньораж, паричният сеньораж, не е голям а и не може 

да бъде такъв.  Това се определя от факта, че Ливан е силно доларизиран, и че поддържа 

фиксиран курс. Доверието във фиксираният курс и лирата, изисква лирите да са 

покритие с високо ликвидни краткосрочни чуждестранни активи, в това число и доларов 

кеш. В последните години този тип активи носят нулева или дори отрицателна 

доходност. През 2007 г. БдЛ приема решение да запише сеньоража от обема (запас) 

банкноти и монети (seigniorage on currency) в своя баланс, едновременно като актив и 

като пасив. В края на 2018, натрупване паричният сеньораж достига 8.6 млрд. долара. От 

него, през годините, 7.9 млрд. са трансферирани в сметката в пасива “defered interеst 

expenses and other financial costs“, където се отлагат разходите за плащане на високите 

лихви към банките, други финансови разходи от преоценка и пр. Тези счетоводни 

трансферите спират през 2016.  

Това  е така защото прирастът на паричния сеньораж става незначителен. Като поток, то 

намалява - първо, поради слабото търсене на лири (поддържано единствено от 
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плащанията на заплати в лири в публичния сектор), и второ, поради намалената 

доходността по чуждестранните активи, които стоят срещу тези лири. В действителност 

валутният кеш (долари и евро) покрива над 130% банкнотите и монетите. Така 

например, през 2017 паричният сеньораж е 266 млн. долара (0.7% от БВП), а през 2018 

става 152 млн. (0.3% от БВП), изключително ниски величини.  

 

Същата динамика наблюдаваме и при втория вид сеньораж, банковият сеньораж. В 

действителност в нетна форма, той би трябва да е отрицателен, поради субсидията (чрез 

лихвените проценти), която БдЛ прави на банковия сектор, в резултата от нейното 

“финансово инженерство“. (БдЛ плаща лихви по депозитите и СД на банките от порядъка 

на 2 млрд. долара а получава от лихви по заемите, които е дала 0.5 млрд. долара, т.е. 

нето 1.5 млрд.). Този нетен трансфер към банките е обект на ожесточена критика в 

медиите. От правителството БдЛ печели, около 1.2 млрд., по линия на съкровищните 

бонове. Тя печели и 0.9 млрд. от депозитите на БдЛ в чужбина. Като резултат, това което 

остава в БдЛ от този сеньораж практически е нула. Това косвено се потвърждава и от 

преустановяването през 2016 на трансферите и от този тип сеньораж към сметката 

“defered interеst expenses and other financial costs“.  

 

Едно уточнение. В действителност БдЛ говори за сеньораж (наречен “seigniorage on 

treasury bills“) и го записва в баланса си като актив и пасив още от 2009 (с актуализация 

през 2014). Неговият обем е 50 млрд., а официално от него в “defered interеst expenses 

and other financial costs“ се трансферират 12 млрд. долара. През 2017 доходът от 

ливански книжа нараства с 5.1 млрд., а през 2018 е 7 млрд.. Според мен, това е брутният 

доход от ливанските книжа, а не “банковия сеньораж“, който е нетна концепция).  

 

За да компенсира растящите разходи по лихви към банките, т.е. да отложи чрез 

счетоводни намаления на позицията “defered interеst expenses and other financial costs“, 

БдЛ въвежда на 11 април 2018 г. в баланса си, като актив, и пасив, трети вид сеньораж. 

Той е наречен “seigniorage on financial stability“ и неговото разпределение се определя 

еднолично от Управителя. От общата фиксирана на сума на този записан сеньораж от 

13.3 млрд., 6.8 млрд. се трансферират по посочената сметка “defered interеst expenses 

and other financial costs“. Може да се предположи, че тази сума е очаквания доход от 

ценни книжа от следващата година, като се предполага, че тя ще е същата като през 

2018. Предполага се, според мен, че тази схема на записване ще продължи докато се 

стабилизира системата. Тоест, отложените плащания по лихвите към банките ще се 

компенсира с бъдещите доходи от ценни книжа. Затова именно, Риад Саламе говори, че 

сеньоражът е “важен инструмент на парична политика“ (нещо концептуално ново за 

паричната теория). Затова той споменава, че чрез механизма на “финансово 

инженерство и левъридж аранжемент“ се запазва валутния курс и се печели време за 

стабилизация на публичните финанси. Това са официалните мотиви.  
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Събитията след 2018 показаха, че този системата рухна. Причините и механизмите на 

финансовата катастрофа са добре описани в ливанската преса. Те като цяло са добре 

познати от теорията за кризите на платежните баланси и на банковите система. Ще се 

огранича да кажа, че ливанската криза е доказателство, че малка и зависима страна 

(каквато е Ливан) не може да контролира самостоятелно паричната си маса в режим на 

фиксиран валутен курс, както и че не може да бъде активен финансов посредник. Рано 

или късно, нетните вътрешни активи на паричните власти излизат извън контрол, 

нетните външни активи стават отрицателни и системата рухва. През 2018, например, при 

заявени брутни валутни резерви 38 млрд. долара,  нетните външни активи на цб са 

активи (- 29.6 млрд.). Подобен процес се наблюдаваше в Аржентина в края на 90 те 

години. България е една от малкото страни, която не повтори тази грешка. През 1997 в 

страната беше въведе паричен съвет, където вътрешните активи бяха премахнати от 

баланса на ЦБ. И въпреки че паричният сеньораж е малък и дори отрицателен, то в 

България нямаме заплахата от трупане на загуби по линия на вътрешните активи, както 

и изкушението да Цб да стане политически инструмент за преразпределение.  
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