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FINANCIAL AND BANKING INNOVATION 
AND THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS 

 

Abstract 
 

This paper gives an overview of the existing (yet 
insufficient) theories and facts regarding financial 
and banking innovation and how they triggered 
the Global financial crisis. Even though creativity 
and innovation are most appreciated elsewhere in 
business sectors, they seem to be an association to 
the Global financial crisis in the financial and 
banking sector. 

Financial innovation is not a new phenomenon. 
Ever since 1960s, the participants in the financial 
markets have been facing drastic changes in the 
economic environment and constant changes of 
the market conditions. Due to this fact, they were 
stimulated to develop new innovative products 
and services, in order for them to survive. 

However, as banks today face many challenges 
(rising customer expectations, international 
competition on the local markets, IT 
modernization, rapidly changing technology and 
customer environment etc.), they are discovering 
the need to digitalize and modernize banking, as 
well as innovate. Thus, it is logical that financial 
and banking innovations show drastic growth in 
recent years, since they represent an answer to all 
the changes in the environment that banks face. 
Even though they are often presented as main 
triggers to the Global crisis, still, they remain a 
very important key ingredient for a healthy and 
developing financial system. 

 

Key words: financial innovation, banks, banking 
system 
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ФИНАНСИСКИТЕ И БАНКАРСКИТЕ 
ИНОВАЦИИ И  

ГЛОБАЛНАТА ФИНАНСИСКИ КРИЗА 

 

Апстракт 
 

Овој труд дава приказ на постоечката, иако 
недоволно обемна литература која ги опфаќа 
финансиските и банкарски иновации и увид на 
тоа како тие влијаеа на појавата на Глобалната 
финансиска криза. Во финансискиот сектор, 
иновациите и креативноста многу често се 
поврзуваат со и се асоцијација на Глобалната 
финансиска криза. Финансиските иновации не 
се нов феномен, бидејќи од 1960 година, 
учесниците на финансиските пазари се 
соочуваат со драстични промени во 
економската средина и пазарните услови. 
Токму поради овие промени, тие беа 
стимулирани да развиваат нови иновативни 
производи и услуги, за да опстојат на пазарот. 

Модерното банкарство се карактеризира со 
константни промени и развој, како резултат на 
глобализацијата во светската економија. Со 
оглед на фактот дека тоа поминува низ 
најтурбулентниот период од неговите 
почетоци, имајќи ја предвид постојано 
растечката конкуренција, постојаните промени 
на технологии, финансиските иновации, влезот 
и доминацијата на странскиот капитал во 
банкарскиот сектор, падот на цените на 
банкарските сервиси, падот на каматните 
стапки, како и бавното закрепнување од 
Глобалната финансиска криза, сосема е 
логична појавата и драстичниот раст на 
финансиските и банкарски иновации, кои 
претставуваат своевиден одговор на овие 
промени. И покрај тоа што тие се сметаат за 
главни виновници за Глобалната криза, сепак, 
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неспорно е дека тие се повеќе од потребни за 
здрав и развиен финансиски систем. 

 

Клучни зборови: финансиски иновации, 
банки, банкарски систем  

 

Вовед 

 
Глобализацијата е незапирлив процес и 
феномен. Растот и развојот на меѓународните 
финансии значајно е потпомогнат од развојот 
на технологијата и телекомуникациите, 
либерализирањето на финансиските системи 
на најразвиените земји, забрзаниот раст на 
меѓународната трговија и меѓународните 
финансиски трансакции. Под влијание на 
глобалното поврзување и стандардизацијата на 
различните финансиски пазари, техники, 
знаења и регулација, се создава единствен 
глобален финансиски пазар кој нуди бројни 
нови можности и перспективи за сите 
учесници. (Ivanov & Stojanović, 2005) 

Модерното банкарство се карактеризира со 
константни промени и развој, како резултат на 
глобализацијата во светската економија. 
Моментално, тоа поминува низ 
најтурбулентниот период од неговите 
почетоци, имајќи ја предвид постојано 
растечката конкуренција, постојаните промени 
на технологии, финансиските иновации, влезот 
и доминацијата на странскиот капитал во 
банкарскиот сектор, падот на цените на 
банкарските сервиси, падот на каматните 
стапки, како и бавното закрепнување од 
Глобалната финансиска криза. (Фотова 
Чиковиќ, Фотов, 2015).    

Почнувајќи од 1960 година, учесниците на 
финансискиот пазар се соочуваат со големи 
промени во економското опкружување: 
инфлација, драстични промени во каматните 
стапки и тешкотии во нивно предвидување, 
порестриктивната финансиска регулатива, 
воведување на компјутерската технологија, со 
што се менуваат условите на понуда на 
пазарот. За да опстанат во ова опкружување, 
финансиските институции морале да откријат 
и да развиваат нови производи и услуги кои ќе 
им одговараат на потребите на нивните 
клиенти и ќе обезбедат профитабилност 
(процес на т.н. финансиски инженеринг). 

Експанзијата и се поголемата важност на 
информациските и комуникациските 
технологии, растот на виртуелната економија, 
како и опаѓањето на улогата на класичните 
физички чинители на создавањето на вредност, 
преку забрзаното зголемување на улогата на 
знаењето и интелектуалниот капитал- создадоа 
нова, поптполно различна светска економија. 
Брзите технолошки промени, конкурентските 
дисконтинуитети, дерегулацијата, дигиталната 
конвергенција, појавата на Интернетот и 
другите технолошки феномени на нашето доба 
во целост ги променија правилата на пазарот, 
такашто старите модели и теории не можат да 
помогнат во објаснување на економските и 
менаџмент феномените. (Tipurić & Markulin, 
2002) 

Брзиот напредок на компјутерската 
технологија ги измени условите на понудата, а 
законската регулатива се изострила, што 
дополнително ги усложни условите за 
функционирање на финансиските пазари. 
Финансиските институции востановиле дека 
голем дел од старите и стандардните начини 
на работење станале непрофитабилни; 
финансиските производи и услуги кои ги 
нуделе на своите клиенти не биле повеќе 
атрактивни и не се продавале. За да би 
преживеале во новото окружување и новите 
услови, финансиските институции биле 
приморани да развијат нови производи и 
услуги кои се профитабилни и кои одговараат 
на потребите на клиентите, процес кој се 
нарекува финансиски инженеринг. Во нивниот 
случај, потребата и нужноста била мајка на 
иновациите. (Mishkin, 2010) 

Комплексноста на финансиските производи 
често се поврзува со финансиските иновации, 
кои се дефинираат како креирањето и развојот 
на нови финансиски производи и услуги кои ги 
задоволуваат потребите на крајните корисници 
(физичките лица, компаниите, банките и 
другите финансиски посредници, државите). 
Финансиските иновации се поттикнати од 
повеќе фактори како нови форми на алокација 
на ресурсите и ризиците (поделба на ризикот, 
диверзификација на портфолиото, управување 
со ризиците и хеџинг, итн.) како и  потрагата 
по привремени профити преку ценовна 
арбитража, провизија на ликвидните средства, 
намалување на трансакционите трошоци и 
слично. Финансиските иновации можат да 
бидат и резултат на стратегиите за 
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заобиколување на регулацијата, како на 
пример избегнувањето на данок. (Gola и Ilari, 
2013) 

Во последните неколку децении се случуваат 
револуционерни промени на светските 
финансиски пазари и институции, поаѓајќи од 
24-часовното тргување на светските 
финансиски пазари, преку финансиските 
фјучерси, опции и свопови, до електронскиот 
трансфер на финансиски средства и 
иновативните начини за преземање на едно од 
страна на друго претпријатие. (Петковски, 
2009)  

Финансиските иновации претставуваат 
движечка сила која го води финансискиот 
систем кон поголема економска ефикасност и 
кон модернизација.  

Иновациите станаа се поважен извор на 
креирање на вредности во многу индустрии. 
Нивната важност се зголеми и со рапидните 
технолошки промени и растечкиот интензитет 
на знаења во индустриите. (Hitt et al., 2009).  

Со оглед на овие фактори, иновациите мора да 
се усвојуваат побрзо и да се земе предвид дека 
постои поголема потреба за иновативни 
решенија, особено во high-tech индустриите.  

Финансиските иновации и иновациите во 
банкарството се тема која стана особено 
актуелна и интересна со појавувањето на 
Глобалната финансиска криза.   

Финансиските иновации се толку интересни за 
анализа бидејќи ни покажуваат како 
креативното размислување во финансискиот 
сектор може да доведе до повисоки профити. 
(Mishkin, 2010) 

Според Llewellyn et al. (2009), финансиските 
иновации се одраз, а и последица на 
структурните промени евидентни во многу 
финансиски системи по раните 1990ти години. 
Во овој период, се појави генерален тренд на 
секјуритизација, користење на деривативни 
инструменти и договори, појава на кредитни 
деривативни инструменти и растечка важност 
на вонбилансните активности на банките. 

Литературата на оваа тема е сеуште доста 
скромна, особено во периодот пред 2007/08 
година, но драстично се зголемува потоа. 
Arnaboldi и Claeys (2008) го анализираат 
интернет банкарството како еден вид на 
банкарска иновација во 4 држави (Финска, 
Шпанија, Италија и Велика Британија) кои 

имаат различни банкарски системи и различни 
нивоа на технолошки напредок.  

Gola и Ilari (2013) ги прикажуваат различните 
видови финансиски иновации и даваат 
предлози за навремена идентификација, 
набљудување и реакција против несаканите 
негативни влијанија и штети на финансиските 
иновации.  

Kerr и Nanda (2014) вршат долгогодишно 
истражување на литературата која ги опфаќа 
финансиските иновации и нивните откритија 
покажуваат дека постои драматичен раст на 
документите и студиите кои утврдуваат дека 
финансисрањето со долг е поврзано со 
финансиските иновации. Тие ја опфаќаат 
скромната, но брзорастечка литература 
поврзана со финансиските иновации, која 
доживува големо подобрување во последниве 
години. 

Според Петковски (2009), финансиските 
иновации ги намалуваат трошоците на 
финансиските трансакции, го прошируваат 
изборот на финансиски инструменти и го 
зголемуваат комодитетот на учесниците на 
финансиските пазари. се додека политичкиот и 
економскиот амбиент се менува, финансиските 
иновации ќе продолжат да се развиваат.  

 

1. Финансиски и банкарски иновации 
 

Голем дел од финансиските иновации се 
јавуваат и како резултат на регулацијата или 
другите политики на државата. Иновациите со 
цел да се избегне законската регулатива се 
фондовите на пазарите на пари и sweep 
сметките. Економската анализа покажува дека 
секој пат кога се јавуваат такви промени во 
економското окружување кои поставуваат 
толку ограничувања пришто профит може да 
се оствари само со нивно избегнување, што 
придонесува за голема веројатност да се бараат 
иновации и „дупки“ во законот. 

Постојат повеќе причини за драстичниот раст 
на финансиските иновации и за појавата на 
финансиските инструменти за пренос на 
кредитниот ризик. Тоа може да се припише на 
комбинацијата на следниве фактори (Llewellyn 
et al., 2009): поголем фокус на банките и 
другите финансиски институции на 
управувањето со ризиците, растечка 
тенденција на фокусирање на изложеноста на 
кредитен ризик на ниво на портфолио, 
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поригорозните пристапи кон расудувања за 
поврат на ризикот, желбата на банките да ги 
зголемат надоместоците и вонбилансните 
активности, политиката на ниски каматни 
стапки која ги натера банките и инвеститорите 
да бараат алтернативни начини за повисоки 
приноси, како и зголемен број алтернативни 
начини да се избегнат регулативните барања и 
процедури.  

Целта на финансиските иновации е да ја 
подобрат искористеноста на агентите преку 
различни економски функции или цели. 
Функциите на финансиските иновации се 
(Gola и Ilari, 2013): 

1) Просторна и интертемпорална алокација на 
ризиците на финансиските ресурси (поделба на 
ризикот, диверзификација на портфолиото, 
управување со ризиците и хеџирање, 
посредување на ресурси помеѓу сектори) 

2) Екстракција на информации за поддршка 
на донесувањето одлука (цени, рејтинг)  

3) потрага за привремени профити преку 
ценовна арбитража на OTC и на 
организираните пазари  

4) провизија за ликвидност, сигурност на 
средствата и кредитите  

5) намалување на трансакционите трошоци  

6) намалување на агенциските трошоци и 
информативната асиметрија  

7) диференцијација на производите или 
креирање на нови производи, со цел 
зголемување на пазарната моќ, и  

8) реакција на нормативната средина 
(избегнување на данок или даночна евазија, 
сметководствена манипулација, регулаторна 
арбитража). Дури една обична иновација може 
да предизвика симултано неколку вакви 
економски функции.   

Финансиските иновации извршуваат 
најразлични функции. Прво, тие го 
надминуваат моралниот хазард и 
информативната асиметрија (на пример, го 
присилуваат издавачот на ХВ да издаде повеќе 
информации како во случајот на обврзници за 
приход). Второ, тие можат да ги намалат 
трансакционите или трошоците за потрага. 
Трето, тие можат да бидат одговор на даночна 
политика или на некој одреден данок или 
регулација. Кога се носи нова регулатива, 
финансиските иновации претставуваат 
директен одговор на неа, а потоа следи 

прилагодувањето на регулаторните тела на 
последните финансиски иновации. Четврто, 
финансиските иновации можат да помогнат 
при управување со ризиците и волатилноста 
која е креирана од глобализацијата (на пример, 
фјучерсите поврзани со девизните курсеви 
помага да се ублажи или избегне ризикот од 
промена на девизниот курс во иднина). 
(Schöler L., Skiera B., Tellis G.J., 2014) 

Финансиските иновации (или алтернативните 
финансиски инструменти) можат да се 
категоризираат на различни начини согласно 
различните критериуми. Согласно 
функционалниот метод на Llewellyn, Schmidt и 
Anderloni (2009), финансиските иновации се 
делат согласно нивниот придонес кон главните 
цели на финансискиот систем, следствено: 

1) трансфер на ризикот 

a. ценовниот ризик (на пример свопови, 
опции, форварди, фјучерси) 

b. кредитниот ризик (на пример 
секјуритизација, CDO и CDS) 

2) утврдување на цената на ризикот (на 
пример CDS) 

3) зајакнување на ликвидноста (на пример 
секјуритизацијата ги прави банките 
поликвидни) 

4) инструменти за кредитно зајакнување (на 
пример CDO и CDS) 

5) капитални дериватни инструменти (на 
пример свопови долг/акционерски капитал) 

6) осигурување (на пример, CDS) 

7) управување со средствата и обврските 
(секјуритизација, CDO и CDS) 

8) финансирање на финансиски институции 
(на пример, секјуритизација) 

 

1.1.Видови на финансиски иновации 
Според Mishkin (2010), постојат три основни 
типови на финансиски иновации: оние кои се 
појавуваат како одговор на промената на 
условите на побарувачката, оние кои се 
одговор на промената на страната на понудата 
и финансиски иновации како одговор за 
избегнување на регулацијата. Тој ги елаборира 
различните видови на финансиски иновации, 
меѓу кои ги сврстува и хипотеките со 
променлива каматна стапка, финансиските 
деривати, банкарските и дебитни картички, 
електронското банкарство (АТМ и 
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виртуелните банки), комерцијалните ХВ, 
секјуритизацијата, заедничките фондови на 
пазарите на пари, sweep сметките и junk 
обврзниците. 

Иако повеќето финансиски иновации го 
задржуваат нивото на еволуција на 
постоечките финансиски инструменти, сепак, 
во некои случаи иновативната содржина е 
повисока и инструментот делува како сосема 
нов производ, како на пример CDS (Credit 
Default Swaps) или ETF (Exchange-Traded 
Fund). Токму затоа, стандардната теорија на 
економска иновација ги дели иновациите на 
инкрементални иновации и радикални 
иновации. (Gola, Ilari, 2013) 

Првите се градат врз база на постоечкото 
знаење и проста диференцијација на 
производот додека вторите се однесуваат на 
иновации кои носат значајни технолошки 
промени или понуда на нови, дотогаш 
непостоечки производи и услуги. 

Финансиските иновации можат да вклучуваат 
и физички производи, како АТМ банкомати, 
но и процеси, како на пример електронски 
платформи за ОТС пазарите, нови финансиски 
алгоритми и сл.) 

Некои производи се навистина иновативни во 
нивниот зачеток, но нивните карактеристики и 
ширење на пазарот набрзо се стабилизираат, 
достигнувајќи ја фазата на зрелост со крива Ѕ 
на графиконот на животен циклус. Други, пак, 
производи се ревитализираат и мутираат, 
креирајќи „скок“ во ширењето на пазарот 
(види графикон 1). Таквите мутации кои ги 
трансформираат карактеристиките на 
оригиналниот производ можат да бидат извор 
на нови извори на ризик. Ова се случи со 
секјуритизацијата; првенствено многу 
едноставен и транспарентен финансиски 
инструмент, но подоцна се трансформираше во 
многу покомплексен и нетранспарентен 
финансиски инструмент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон број 1:  

Инкрементална иновација 

 
ИЗВОР: Gola C., Ilari A., (2013), Financial 
innovation oversight: a policy framework, 
Number 200 – September 2013, Occasional paper, 
Banca D’Italia Eurosistema, стр. 9 

 

Иновациите во банкарството го забрзаа својот 
раст по 2000 година (може да се претпостави 
дека тоа е по стапувањето на сила на Глас-
Стигаловиот Акт во 1999 година). Иновациите 
кои кулминираа со Финансиската криза во 
2007 година се (Centre for Financial and 
Management Studies, p.13) 

 Секјуритизацијата 

 Банкарството во сенка 

 Кредит свопови (CDS- credit default swaps) 

 

Според Mishkin (2010), постојат повеќе 
причини зошто доаѓа до финансиски иновации 
во банкарството, и тоа: како одговор на 
промените на условите на побарувачката, како 
одговор на промените на условите на понудата 
и со цел избегнување на законската 
регулатива. Како одговор на промените на 
страната на побарувачката се јавиле 
хипотекарните кредити со променлива каматна 
стапка и финансиските деривати. Како 
одговор, пак, на страната на понудата, се 
јавиле повеќе иновации како резултат на 
подобрената информациска и 
телекомуникациска технологија, како: 
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банкарските кредити и дебитните картички, 
електронското банкарство, шпекулативните 
обврзници (т.н. junk bonds), комерцијалните 
записи и секјуритизацијата. 

Секјуритизацијата е значаен пример за 
финансиските иновации- или иновациите во 
технологијата на финансирање – која предлага 
потенцијална добивка од 
(пазарноориентираните) пазари за сметка на 
банкарските кредити. (Boot, 2003) Таа 
произлегла од напредокот на трансакциските и 
информациските технологии и е пример на 
поделба на финансиските услуги. Тоа е процес 
каде средствата се отстрануваат од 
банкарските биланси, односно претставува 
процес на трансформација на инаку 
неликвидните финансиски средства (како што 
се хипотекарните кредити, побарувањата по 
основ на автомобилски кредити и 
побарувањата по основ на кредитни картички) 
во хартии од вредност со кои се може да се 
тргува на пазарот на капитал. Банките, на тој 
начин, немаат повеќе перманентни средства со 
кои би се финансирале, туку инвеститорите 
кои би ги купиле хартиите од вредност 
издадени врз основа на средства би го 
обезбедиле финансирањето. Овој процес не 
сигнализира смрт на банкарството, туку 
претставува една економски доста важна 
иновација (која ги намалува средствата во 
билансите на банките). Доста веројатно е дека 
овој процес би довел до реконфигурација на 
банкарството. 

Но, за да се види целата слика, потребно е 
подетална анализа на институциите кои ја 
овозможија секјуритизацијата и ги „држеа“ 
хипотеките. Тие институции беа наречени 
банки во сенка, беа основани како бизниси и 
не подлежеа на регулација од страна на Базел 
1, иако беа многу слични на банките. 
Всушност, секјуритизацијата воведе иновација 
во институционалната структура на 
финансискиот систем. Всушност, банките ги 
продаваа хипотеките на овие институции, 
трансферирајќи го и ризикот, отстранувајќи ги 
хипотеките од своите биланси. Банките во 
сенка, врз основа на овие хипотеки креираа 
инструменти трансферирајќи ги овие ризици и 
ги продаваа на инвеститори. Банките во сенка 
вршеа кредитирање и продажба на финансиски 
инструменти без капитални и регулаторни 
барања како кај банките. 

Кредитни дифолт свопови (Credit Default 
Swaps- CDS) се форма на осигурување кои се 
измислени во 1990-тите години. Главниот 
ризик на банкарските кредити е неплаќањето 
односно нефункционалните кредити. Во 1990-
тите години, CDS се создадени како договор 
кој и дозволува на банката да му плати на 
продавачот на договорот прилив на премиум 
плаќања, а во замена за тоа тој ја плаќа 
вредноста на средството во случај на 
преминување во нефункционален кредит. Овие 
договори беа маркетибилни, и што е 
поинтересно, банките мораа да ја забележат 
нивната тековна пазарна цена во своите 
биланси. За индивидуалните банки, овие 
инструменти ја трансформираа задачата на 
банкарскиот финансиски менаџмент, и им 
овозможи да инвестираат во релативно 
ризични средства и да го пренесат ризикот на 
друга банка (со профит,), и која банка ги 
продава како CDS. Иновацијата на CDS  
генерираше нов извор на профит на банките, 
со помош на надоместокот за нивно креирање 
како и при промена на нивната вредност.  

 

1.2. Интернет банкарство 
 

Технологијата (интернет банкарството, 
визуелните и комуникациски системи и е-
трговијата) е клучна за обезбедување на 
ефикасни и ефективни финансиски услуги. 
Технолошките иновации овозможуваат 
намалување на трошоците и зголемување на 
брзината на финансиските услуги на големи 
далечини, како во национални рамки, така и 
прекугранично. Се смета дека поголемите 
компании кои обезбедуваат финансиски 
услуги имаат поголем потенцијал да ги 
прошират обемот и опсегот на технологија во 
која би се инвестирало и кои би се 
распоредиле на поголема потрошувачка база. 
Доколку посовремената технологија ги 
намалува трошоците на нудење на финансиски 
услуги, тогаш поголемите финансиски 
организации имаат предности над малите 
компании, како резултат на економиите од 
обем и опсег. Поради ова, трошоците и 
можноста да си дозволат инвестиција во 
технолошки иновации може да се набљудува 
како релевантен фактор при објаснувањето на 
косолидациите во финансиската индустрија. 
(Rezaee, 2011) 



90 
 

Забрзаниот економски раст е поттикнат од 
ефикасната и широка употреба на 
технологијата и научното знаење. Развојот на 
модерната технологија ги намали трошоците 
на складирање, процесирање и дистрибуирање 
на информации за финансиските ентитети, а со 
тоа ги намали и пазарните несовршености. 
Дотолку повеќе, тој им овозможи на 
финансиските компании да понудат 
прилагодени финансиски услуги и 
инструменти (како на пример 24 часовното 
интернет банкарство) на широки географски 
простори, со тоа отворајќи можности за 
истражување на глобалните финансиски 
пазари. (Bhalla, 2014). Сепак, во исто време 
новата технологија може да ги зголеми 
фиксните трошоци (како на пример трошоци 
за поставување на банкомати, филијали и 
трошоци за реклами и маркетинг). Токму 
затоа, банките имаат мотив да се 
консолидираат за да ги поделат високите 
фиксни трошоци на поголема потрошувачка 
база. Освен тоа, со консолидацијата можат да 
се остварат и други бенефити, како поделба на 
банкоматите и трошоците со нивно одржување 
и сервисирање, back-office административните 
операции (како процесирање на податоци) и 
слично. Сепак, не треба да се биде 
преоптимистичен и да се преценуваат 
користите од технологијата, бидејќи, во 
моментов, не може да се очекува дека е реално 
интернет банкарството да ги замени 
филијалите во Кина или Индија. Всушност, 
може да се заклучи дека дерегулацијата, 
глобализацијата, финансиските иновации и 
технологијата работат симултано да би ја 
зголемиле конкуренцијата помеѓу 
финансиските компании. Зголемената 
конкуренција би довела до поголема 
диверзификација на финансиските производи 
и услуги и поголема ефикасност на 
финанасискиот систем во целина.  

Развојот на информационите технологии е 
битен фактор во формирањето на трендот на 
трансформација на банкарството и 
финансиската структура. Информационите, 
сметководствените и телекомуникациските 
системи создадоа техничка база за моментален 
пренос и обработка на податоците. 
Драматичното унапредување на брзината и 
квалитетот на телекомуникациите, 
компјутерските и телекомуникациските 
системи помагаат при намалувањето на 

информационите и трансакционите трошоци. 
Всушност, технолошките унапредувања ја 
промениле конкурентската слика на 
финансискиот сектор, на ниво на производи но 
и самите канали на дистрибуција создале 
поттик за поефикасни производи и услуги. 
(Mašić, 2010) 

Брзиот напредок на ИТ технологијата остави 
длабоки ефекти врз светската економија, како 
и врз сите индустрии. Информационата 
технологија има голем ефект врз банкарската 
индустрија, со оглед на фактот дека им 
овозможува на клиентите да трансферираат 
средства на различни сметки, каде и да се 
наоѓаат и во било кое време. Во денешно 
време, особено е лесно ракувањето со 
иновативните мобилни банкарски апликации и 
онлајн банкарството, а клиентите имаат 
чувство дека воопшто немаат потреба физички 
да се појават во филијалите на банките. 
Технолошката револуција и промените во 
финансиите довеле до автоматизација на голем 
број постапки, контроли и информирања на 
клиентите, и извршите силно влијание врз сите 
видови на банкарство и финансии, менувајќи 
ги дотогаш т.н. традиционални банкарски 
работи. До овие промени е дојдено како 
резултат на користењето на компјутерите, кои 
заедно со електронското банкарство радикално 
ги намалиле трошоците на банкарските услуги 
преку економиите од обем и зголемената 
продуктивност. Технологијата им овозможила 
на банките да воведуваат нови производи и да 
ги вршат оние активности кои дотогаш не 
можеле. Врз основа на ефтината компјутерска 
технологија, банките се во можност да 
креираат пакети банкарски услуги, а самата 
електроника им овозможила да опслужуваат 
милиони клиенти, да прифаќаат мали работи и 
да опслужуваат и мали штедачи.  

Со оглед на фактот дека и самите клиенти се 
многу поинформирани, и имаат пристап до 
информации во секое време, логично е дека ќе 
бараат банки кои им нудат најповолни услуги 
по најповолни цени и едноставно ќе менуваат 
банки додека не се задоволни. Со оглед на тоа, 
во иднина, пазарите на финансиски производи 
и услуги ќе бидат многу поконкурентни, и 
само големите финансиски институции кои ќе 
имаат можност да остварат економии од обем 
и опсег ќе бидат во можност да понудат услуги 
со најдобра цена и квалитет.  
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Главните промени во банкарските услуги се 
рефлектираат во иновациите во методите на 
плаќање. Тие значајно се променија и покажаа 
силен тренд кон автоматизациски 
порамнувања и намалување на т.н. ‘хартиените 
трансакции‘.(Nenovski et al., 2012). Овој тренд 
се очекува да продолжи со раст на банкарската 
профитабилност, како што клиентите ќе се 
движат од високо трошковни трансакции, како 
чекови кон ниско трошковни методи, како 
дебитни картички. Главните промени во 
методите на плаќање се: 

 напредна употреба на пластични картички 
за различни плаќања 

 апликација на автоматизација на процесите 
за редовни мали вредносни плаќања 

Технологијата може да има и ефект врз 
конкуренцијата, со помош на електронската 
трговија и континуираната еволуција на 
интернетот. Во одредени случаи, се смета дека 
технологијата може да помогне да се 
„премостат“ географските оддалечености, со 
што се смета дека би влијаела негативно врз 
консолидацијата и нејзините ефекти. 

И покрај фактот што електронските финансии 
сеуште не се проширени како што се 
прогнозираше во минатото, сепак се очекува 
нивен брз раст во блиска иднина.  Доколку 
финансиските услуги можат да се обезбедат 
ефективно електронски без потреба за физички 
филијали и експозитури, тогаш географските 
ограничувања на пазарната експанзија може да 
исчезне, зголемувајќи ја конкуренцијата меѓу 
фирми лоцирани на различни географски 
подрачја. Сепак, во моментов клиентите (и 
физичките и правните лица) не го доживуваат 
интернет банкарството како субститут на 
банкарството со физички достапни 
експозитури.  

Нето ефектот на финансиските иновации врз 
благосостојбата на економијата може да биде 
позитивен или негативен, во зависност од 
неколку фактори: од една страна, 
поиновативниот финансиски систем е 
супериорен во смисла дека го „комплетира 
пазарот“, ги намалува фрикционите и 
трансакционите трошоци и ја зголемува 
ликвидноста; од друга страна, може да биде 
извор на негативни екстерналии (генерирајќи 
системски ризици како претерана задолженост 
и волатилност) и потпросечни резултати за 
некои економски агенти. Исто така, 

неетичкото однесување може дополнително да 
ги засили таквите негативни резултати. (Gola и 
Ilari, 2013) 

 

2. Финансиските иновации и глобалната 
финансиска криза 
 

Финансиската криза која еруптираше во 
средината на 2007 година, и која се 
интензивираше во алармантни размери 
оттогаш, е најсериозната криза која го 
погодила финансискиот систем од Големата 
депресија во 1930-тите години, а со тоа ја 
донесе и најсериозната рецесија во светската 
економија. 

Кризата е различна од сите претходни кризи во 
последните 20 години и единствено се 
споредува со Големата депресија од 1930-тите 
години. Таа беше глобална криза и се 
фокусираше на широк асортиман на 
финансиски инструменти (кои го пренесуваа 
кредитниот ризик), влијаеше на голем број 
различни финансиски пазари и класи на 
средства, и ја видоизмени финансиската 
панорама во светот. (Llewellyn, 2009) 

Клучната карактеристика на кредитите кои 
подлежаа на секјуритизација е тоа што банката 
може да ги продаде ризиците кои 
произлегуваат од кредитот, но кризата покажа 
дека ризиците на финансискиот систем како 
целина сепак можат да и се „вратат“ на 
банката. Како резултат на оваа можност, 
банките немаа доволна мотивација да го 
минимизираат ризикот на своите средства. 
Или кажано на друг начин, тие веруваа дека 
нивното управување со средства може  да си 
дозволи креирање на ризични кредити, бидејќи 
со секјуритизацијата се ослободила од 
ризикот, и нема потреба од зголемување на 
својот капитал (што, секако би било потребно 
во случај на нормален кредит). (Centre for 
Financial and Management Studies, p.13) 

Sub-prime или второразредните ризични 
хипотеки се извонреден пример за тоа како 
банките успеваа да креираат се повеќе ризични 
кредити пред кризата. Пред овие иновации, 
хипотеките на недвижнини се обезбедуваа од 
специјални кредитори и беа предмет на 
конзервативна кредитна политика и ригорозни 
проверки на статусот и кредитоспособноста на 
кредитобарателите. Промените кои се случија 
во финансискиот менаџмент а кои се поврзани 
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со секјуритизацијата ги охрабрија банките да 
позајмуваат на високоризични 
кредитобаратели, без соодветни проверки на 
кредитоспособноста и без барање да 
кредитобарателот учествува во инвестицијата 
со свој капитал. Всушност, растот на 
нефункционалните ризични хипотеки беше 
стимулот за кризата која почна да влијае на 
банките во 2007 година.  

Се поголемото користење на финансиски и 
банкарски иновации, како деривативи, 
кредитни дифолт свопови и секјуритизација 
влијаеа на драматично засилување на кризата и 
нејзино прелевање во глобалната економија. 
Иако финансиските иновации се сметаат како 
главен виновник за кризата, сепак 
неблагодарно е да се смести целата вина кај 
нив, со оглед на нивната слаба регулација од 
страна на финансиските институции.  

 

Заклучok 

 
Модерното банкарство се карактеризира со 
константни промени и развој, како резултат на 
глобализацијата во светската економија. 
Моментално, тоа поминува низ 
најтурбулентниот период од неговите 
почетоци, имајќи ја предвид постојано 
растечката конкуренција, постојаните промени 
на технологии, финансиските иновации, влезот 
и доминацијата на странскиот капитал во 
банкарскиот сектор, падот на цените на 
банкарските сервиси, падот на каматните 
стапки, како и бавното закрепнување од 
Глобалната финансиска криза. 

Комплексноста на финансиските производи 
често се поврзува со финансиските иновации, 
кои се дефинираат како креирање и развој на 
нови финансиски производи и услуги кои ги 
задоволуваат потребите на крајните корисници 
(физичките лица, компаниите, банките и 
другите финансиски посредници, државите). 
Финансиските иновации се поттикнати од 
повеќе фактори како нови форми на алокација 
на ресурсите и ризиците (поделба на ризикот, 
диверзификација на портфолиото, управување 
со ризиците и хеџинг, итн.) како и  потрагата 
по привремени профити преку ценовна 
арбитража, провизија на ликвидните средства, 
намалување на трансакционите трошоци и 
слично. Финансиските иновации можат да 
бидат и резултат на стратегиите за 

заобиколување на регулацијата, како на 
пример избегнувањето на данок. 

Финансиските иновации претставуваат 
движечка сила која го води финансискиот 
систем кон поголема економска ефикасност и 
кон модернизација.  

Иновациите станаа се поважен извор на 
креирање на вредности во многу индустрии. 
Нивната важност се зголеми и со рапидните 
технолошки промени и растечкиот интензитет 
на знаења во индустриите. 

Важноста на ИТ во финансиските услуги е 
неспорна. Технолошките промени мотивираа 
голем број на иновации и продуктивност во 
различни индустрии и сектори, иако мерењето 
на нивните ефекти е сеуште предизвик за 
академската заедница. Како и во други 
сектори, технологијата го реструктурираше и 
финансискиот сектор, во смисла на нова 
понуда на производи и услуги, нови начини на 
работа и достапност на услугите и 
производите. И покрај многуте критики за 
сметка на финансиските и банкарски 
иновации, сепак тие се клучни за 
понатамошниот развој на финансискиот 
сектор, како и за понуда на производи и услуги 
кои ќе го олеснат работењето на крајните 
корисници-клиентите. 
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