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РЕИНЖЕНЕРИНГ НА БИЗНЕСА ЧРЕЗ ФИНАНСОВИ 
ИНОВАЦИИ 

 
Дискутира се въпроса дали финансово иновативните пазарни 
инструменти са достатъчно дългосрочно доходоносни. Проблемът 
обаче  не е колко са като количество, а за какво се използват и дали е по 
предназначение. Принципните задачи, които се поставят пред 
специалистите днес, са да се отсеят токсичните от здравите 
иновативни финансови инструменти на пазара; да се постигне 
симбиоза между финансовите и технологичните иновации; и да се 
оцени влиянието на специфичните видове финансови иновации, които 
преобладават във всяка фаза на технологичния цикъл за оптимално 
разпределение на ресурсите в икономиката и възстановяване на 
бизнеса. 
JEL: G15; O31; M20 
 

 

Въведение 

Общоприето е, че иновацията се характеризира с научно-техническа новост, 
производствена (практическа) приложимост и търговска реализуемост. Докато 
научноизследователската сфера акцентира върху степента на новост, за 
бизнеса по-голямо значение имат възможностите за практическо 
осъществяване и за получаване на положителни финансови резултати – много 
идеи не могат да бъдат приложени или нямат успешна пазарна реализация. За 
преодоляване на този проблем значение има иновационният потенциал. Той се 
измерва със способността на бизнеса чрез създаване и внедряване на ново 
знание и модерни технологии да открива, генерира и оптимално да използва 
собствените си уникални предимства с цел подобряване на конкурентните 
позиции на вътрешните и международните пазари. Измерители на 
иновационния потенциал показателите за степента на сигурност и използване 
на човешките, финансовите и информационните ресурси на фирмите, както и 
за броя и насоките за приложение на разполагаемите обекти на 
интелектуалната собственост. За практическата реализация на иновационния 
потенциал важно значение има реинженеринга на бизнеса.  

                                                           
1 Катерина Войческа е гл. ас. д-р в Института за икономически изследвания на БАН, 
секция „Икономика на фирмата“, e-mail: katerina@iki.bas.bg.  
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Основни принципи на реинженеринга  

Успешното проектиране на нови процеси изисква съблюдаването на основните 
реинженерингови принципи и препоръки. Някои от тези принципи произлизат 
от школата на научното управление и целят извършване на работата с 
максимална производителност и продуктивност, а други са съвършено нови и 
радикални, като са насочени към проектирането и оптимизирането на бизнеса.  

Основните принципи на реинженеринга са тясно свързани с изобретяването, 
модернизирането и рационализирането на процесите, обновяването и 
подобряването на качеството на персонала, внедряването на новите 
технологии и подходи в мениджмънта.  

Прилагането на основните принципи на реинженеринга показва как могат да 
се преустроят процесите, за да се получи съвременна форма на организация 
както на производството, така и на труда, коренно различна от функционалния 
тейлъристки подход, господствал доскоро в бизнеса и промишлеността.  

Приложението и ефективното използване на тези принципи от 
реинженеринговите проектни екипи изисква комбинация от творчески подход 
и аналитично мислене.  

Творческият подход позволява да се генерират нови оригинални и уникални 
идеи с голям преобразувателен потенциал, като не се обръща внимание на 
различните ограничения, които могат да попречат на протичането и 
внедряването им. Аналитичното мислене помага на проектните екипи да 
развият тези идеи и да ги материализират с използването на новите 
съвременни технологии, въплъщавайки визията за процесите и бизнеса в 
дейността на предприятието.  

Основният процес на реинженеринга включва следните фази: 

1. Фокусиране върху изходните резултати и върху създаващите ги процеси, а 
не върху функциите. 

• Един от постулатите на тейлъризма е специализацията. При него 
комплексните и сложните видове работи се разбиват на отделни части, 
изпълнявани от групи специалисти, след което се интегрират в 
завършен готов пазарнореализуем продукт или услуга.  

2. Въвличане на тези, които използват резултата, в извършването на процеса и 
преместване на точката за вземане на решения там, където се осъществява 
дейността.  

3. Възприемане на доставчиците като част от компанията.  
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4. Опростяване на процесите и вграждане на контрола в тях, тъй като много 
от процесите се усложняват поради необходимостта от съгласуване, 
координиране и най-вече контрол и съдържат комбинирани задачи, които 
се решават от тесни висококвалифицирани специалисти.  

5. Каптиране на информацията още при нейните извори.  

• В редица компании се изразходва много човешки потенциал и огромно 
количество време за събиране, съпоставяне, сверяване, контролиране и 
уеднаквяване на различни данни, сведения и форми, представящи 
информационно едни и същи процеси и явления.    

6. Съхраняване на децентрализираните подразделения,  централизирайки 
обмена на информация. 

• В миналото не е било възможно да се ползват предимствата както на 
централизацията, така и на децентрализацията. Но новите 
комуникационни и информационни технологии позволяват създаване и 
използване на единни бази от данни, техния електронен обмен интернет, 
интранет и екстранет, изграждане на виртуални офиси и предприятия. 

Концепции на финансовия инженеринг 

Финансовият инженеринг е начин за прилагане на научни модели и 
закономерности в процесите на спестяване, инвестиране, кредитиране и 
заемане на парични средства. Той е свързан със създаването на нови 
финансови продукти и услуги, които се използват от финансовите институции 
за преразпределение на ликвидните ресурси, редуциране на рискове и доходи в 
съответствие с финансовите потребности на клиентите и измененията в 
съответната макро- и микроикономическа среда. По такъв начин финансовите 
продукти стават елементи от механизма за хеджиране и спекулиране с 
парични ресурси. Усилията на инвестиционни банки, фондови борси, 
инвестиционни фондове, банкови институции и дори корпорации, 
принадлежащи към нефинансовия сектор на икономиката, са насочени към 
разработката на нови деривативни финансови продукти. За съжаление в 
България този процес все още не е реализиран, което е свързано с 
недостатъчното развитие на националната финансова система. Концептуално 
финансовия инженеринг се състои от: 

• финансово инженерство: The Game Changer 

В него участват финансовите инженери, които разработиват нови инструменти 
за осигуряване на фондовете, необходими за фунциониране  и експлоатация на 
мащабни бизнес-организации.  

 144



Катерина Войческа – Реинженеринг на бизнеса чрез финансови иновации 

• финансов инженеринг и управление на риска 

Той се осъществява от финансови инженери, които търсят структурни 
решения за корпоративно рисковите експозиции.  

• финансов реинженеринг или финансово  преструктуриране 

През последните няколко години глобализацията и всеобхватните и бързи 
промени влияят също и върху финансовите иновации, изискват пълни 
променени на финансовия пазар. Основният им принос е, че рискът и 
възвръщаемостта се разделят на няколко компонента и се допуска 
инвеститорите на финансовите пазари да решават  чрез комбинации които са 
най-подходящи за тях.  

Финансовата иновация е неразделна част от корпоративния свят. Голямата 
свобода и гъвкавост дават възможност на компаниите първо да измислят, 
създават и въвеждат иновации при финансовите инструменти. Същевременно 
разнообразни фактори като увеличаване на лихвения процент, волатилността, 
честота на данъчните и регулаторните промени, стимулират процеса на 
финансови иновации. Дерегулацията на финансовите услуги, промишлеността 
и засилената конкуренция в инвестиционното банкиране несъмнено возят и до 
повишен акцент върху способността за проектиране на нови продукти, които 
развиват по-добре процеса и предлагат по-ефективни решения за все по-
сложните финансови проблеми. Тези финансови иновации са в резултат от 
правителствени регулации, данъчни политики, глобализация, либерализация, 
приватизация, интеграция с международния финансов пазар и увеличения риск 
на вътрешния финансов пазар. Нарастването на колебанията на капиталовия 
пазар, необходимостта от нови финансови иновации, от хеджиране на риска и 
увеличаване на възвръщаемостта не трябва да се подценяват.  

Необходимо е да се възприемат близки гледища относно основните 
характеристики на революционната вълна на финансовите иновации и да се 
направи обективен преглед на това какво е постигнато и на каква цена. Важно 
е също да се вземат предвид финансовите уроци в чуждестранните капиталови 
пазари за  формиране на стабилна бъдеща финансовата политика.  

Тези иновации могат да се окажат изключително полезени, осигурявайки 
добавена стойност за компанията и по-късно за цялата икономика. Бързото 
разпространение на иновациите означава по-непосредствено въздействие и по 
този начин по-висока социална възвръщаемост на първоначалната инвестиция.  

Проблемите на финансовите иновации в литературата 

Значението на симбиозата и силната връзка между техническия прогрес и 
финансовото развитие, както и стратегическото допълване между финансови 
пазари и технология, напоследък се признават от икономистите като важни, 
въпреки че теоретични изследвания в тази област са спорадични и 
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ориентировъчни. Има общо признаване на особеното значение на финансовите 
иновации (Ван Хорн, 1985; Милър и Мъртън, 1992, Lerner, 2005). Характерна 
черта на финансовата литература обаче е относителният недостиг на 
емпирични изследвания като тест хипотези или представяне на количествен 
анализ на финансовите иновации. 

Според Wang and Gui (2009) финансовата иновация е най-добрият начин за 
подобряване на структурата на активите и защита на рисковете. Lerner (2006) 
анализира източници на финансови иновации между 1990 и 2002 г. и открива 
доказателства, че малките фирми са по-иновативни, отколкото по-големите.  

Шумпетер (1950) пък твърди, че големите фирми с пазарна мощ най-вероятно 
разполагат с предварително осигурени промишлени технологии поради 
превъзходните си качества и достъп до капитал, възможност за обединяване на 
рискове, както и на икономии от мащаба. През 1984 Шерер защитава друга 
теза, а именно че малките фирми са с относително по-голяма вероятност за 
иновации, отколкото големите, поради стандартните конкурентни мотиви.  

Соломон Тадесе (2005) разглежда канали, чрез които финансовото развитие би 
могло да повлияе върху икономическите показатели на страните, като се 
съсредоточава върху отношенията между финансовото развитие и 
компонентите на растежа на производителността. Това е кръстосано проучване 
за 38 страни, обхващащо периода от 1980 до 1995 г., което потвърждава, че 
финансовото развитие може да влияе върху растежа чрез технологични 
иновации и евтини методи за производство, които биха могли да повишат 
производителността.  

Колари (2009) изследва връзката между конкуренцията и иновациите, като се 
фокусира върху отделните фирми в рамките на банковата индустрия на САЩ 
през периода 1984-2004. Изследването показва, че между конкуренцията и 
иновациите съществува връзка от вида „обърнато U” – слабата конкуренция 
води до малко иновации, но и силната конкуренция може да обезсърчи 
иновационните намерения на банките, тъй като те не са в състояние да 
извлекат полза от вложените усилия. Агион и Грифит (2005) също предлагат 
теоретичен модел, който може да обясни обърната-U връзка между 
конкуренцията и иновациите. 

В своя разработка Шумпетер (1942) постулира, че конкуренцията на 
продуктовия пазар обезсърчава иновациите чрез намаляване на монополни 
ренти. Същевременно Агион, Харис, Ховит и Викерс (2001) твърдят, че 
конкуренцията насърчава иновациите, тъй като фирмите се опитват да 
избягнат конкурентите си.  

Най-важните причини за възникване на финансовия инженеринг са 
международната интеграция и глобализацията на държавните дейности 
(обективна тенденция в развитието на световната икономика), 
дестабилизацията на международните пазари и повишената неравномерност на 
икономическото развитие. Като стимул за иновации някои автори сочат 
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увеличението на волатилността. Смит и Уилфърд (1990) документират 
нейното повишаване при лихвените проценти, обменните курсове и цените на 
суровините и прават връзка между увеличението на риска и финансовите 
нововъведения. 

Според Сантарели (1995) технологичните промени не могат да бъдат финални 
и пълни, без да се идентифицират отношенията с финансовите инструменти и 
институции, които характеризират определен исторически период. Хикс (1969) 
смята, че подобренията на капиталовия пазар, които смекчават ликвидния 
риск, са основните причини на индустриалната революция в Англия. Перес 
(2002) твърди, че финансовите иновации са причина не само за тази 
технологична революция, но също и за последващите четири големи 
революции (свързани с парните двигатели и железниците, стоманата и 
електричеството, автомобилите и масовото производство, както и 
информацията и телекомуникациите). Технологичният прогрес на свой ред 
стимулира модернизацията на финансовия сектор и развитието на нови 
финансови продукти и услуги – пример за това е изобретяването на телекс 
трансфера, банкоматите и Интернет банкирането. 

Според Мъртън (1995) основната функция на финансовата система е да 
улесни разпределението и разполагането на икономическите ресурси в 
несигурна среда. Той подчертава значението на финансовата система в дадена 
икономика, вкл. и различните разплащания в системите за сетълмент, 
финансовото посредничество, събирането на спестявания при точно определен 
времеви интервал, трансформацията на потреблението и управлението на 
риска чрез застраховка и диверсификация. Функциите са обработени предимно 
от участниците на финансовите пазари, които се справят с проблема с 
асиметричната информация (Скот и Уайт, 2009). Рискът обаче е страничен 
продукт на иновациите и се превръща в неразделна част от финансовите 
иновации.  

1) Финансовата система осигурява плащанията на системата за обмен на 
стоки и услуги.   

2) Финансовата система осигурява механизъм за обединяване на средствата, 
за да се предприеме широкомащабна неделимост на предприятието.  

3) Финансовата система спомага бързо прехвърляне на икономическите 
ресурси на големи разстояния.  

4) Финансовата система допринася за управление на несигурността и контрол 
върху риска.  

5) Финансовата система осигурява ценова информация, която помага да се 
координират децентрализирано взетите решения в различни сектори на 
икономиката.  
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6) Финансовата система осигурява начин за справяне с асиметричната 
информация. 

Проблеми и перспективи 

От финансовите инженери често се изисква да разработят нов инструмент за 
осигуряване на фонд, необходим за експлоатация на големи бизнес-
организации. Пример за техните инженерни умения с най-драматични 
последици може би е въвеждането на лоши облигации, финансов мост и 
Leveraged Buyout (LBO) покупка (придобиване) на една фирма от външни или 
вътрешни инвеститори чрез финансиране с чужд капитал. Финансовите 
инженери са заети също и с ценните книжа и дериватните продукти за 
търговия. Те са специално обучени в разработването на стратегии за търговия 
с арбитражен характер. Целият инструментариум на арбитража обяснява 
многото нови разработки, които са довели до "синтетични" инструменти и 
"повторно опаковане" на паричните потоци. Появяват се асиметрии в достъпа 
до пазара и в данъчната експозиция. Тези асиметрии обясняват появата на 
суапове и разпространението на специални партньорски цели. "Висока 
доходност", взаимен фонд, фонд на паричния пазар, система «измитам» и 
репо-пазара – това са само няколко средства за финансови инвестиции, които 
са изиграли огромна роля при управлението на парите. За преодоляване на 
негативните последици от прилагане на финансовите инвестиции е нужно 
преразглеждане на многото финансови инструменти, отсяване на дългосрочно 
доходоносните и определяне на критерии и рамка за тяхната дейност.  

Процесът на усложняване на една типична финансова сделка е представен чрез 
фиг. 1 и 2, които показват компонентите на типична секюритизация при 
работата на финансовите инженери и самото усложнение на процеса. 

При диаграмата на секюритизационната структура (фиг. 2) секюритизацията 
поема ролята на кредитор и се разделя на отделни компоненти. За разлика от 
по-традиционните отношения между заемополучател и заемодател, 
секюритизацията включва продажба на кредита от заемодателя на нов 
собственик – емитент, който след това продава ценните книжа на инвеститори. 
Последните купуват "облигации", които им дават право на част от паричните 
средства, платени от кредитополучателите по ипотеките им. След като 
кредиторът е продал ипотеката на емитента, заемодателят вече няма право да 
преструктурира кредита. Това става отговорност на посредник, който събира 
плащанията по ипотеките и ги разпределя на емитента за плащане на 
инвеститорите. Ако кредитополучателят не може да плати, се предприемат 
действия, за да се възстановят парите в брой за инвеститорите. Посредникът 
може само да прави това, което секюритизационните документи позволяват да 
се направи. Тези договори могат да ограничат гъвкавостта на обслужване и 
преструктуриране на заемите. 
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Фигура 1 
Схема за заем в рамките на традиционната Връзка Кредитополучател/ 

Кредитор 

 
Фигура 2 

Диаграма на типична секюритизация 

 
Източник: Statement of Sheila C. Bair, Chairman, Federal Deposit Insurance Corporation on 
Possible Responses to Rising Mortgage Foreclosures before the Committee on Financial 
Services, U.S. House of Representatives; 2128 Rayburn House Office Building, 2007. 
 

Кризисните проблеми, пред които е изправена финансовата система в 
България, и по-конкретно функционирането на българския  срочен и 
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деривативен пазар могат да бъдат успешно разрешени само чрез адекватно 
използване на продуктовите стратегии на една нова финансово аналитична 
наука, каквато е финансовият инженеринг. Те включват както ефективните 
методи, техники и операции за редуциране и управление на рискове, така и 
заемането на една или друга спекулативна позиция, която да акумулира 
определени печалби и ползи. 

Българските компании имат нужда преди всичко от самооценка и 
преструктуриране.  

• Общата  рамка  за  оценка (Common Assessment Framework – CAF) е 
инструмент за  тотално  управление  на  качеството, инспириран  от  
модела  за  съвършенство (EFQM) на  Европейската  фондация  за  
управление  на качеството и  модела  на  Университета  по  
административни  науки  в  Шпайер, Германия. Основава се на 
презумпцията, че отличните резултати от работата на организациите, 
гражданите/потребителите и обществото се постигат чрез лидерско 
управление на стратегиите и плановете, чрез хората, партньорствата, 
ресурсите и бизнес-процесите.  

Фигура 3 
Усъвършенстване на организацията при използване на процеса на самооценка 

Източник: http://www.eipa.nl/files/File/CAF/Brochure2006/Bulgarian_2006.pdf 
 

Ето защо основна задача на фирмите днес е преструктурирането и 
интегрирането на „интелигентен растеж”. 
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• Компаниите, които избират да се преструктурират, обикновено имат една 
цел – създаване на стойност за акционерите. Емпиричните доказателства 
под формата както на цена-печалба (P/E), така и на обща възвръщаемост на 
акционерите (TRS) комбинират увеличаване стойността на капитала и 
доходността от дивиденти на собствения капитал показват, че средно всяка 
форма на преструктурирането създава стойност.   

Преструктурирането предполага няколко етапа: 

Първо, разширение на обхвата от страна на анализаторите. Като се отчете, че 
бизнес единиците не са представили на пазара правилно техните оперативни 
резултати.  

Второ, преструктуриране на дъщерни дружества и привличане на нови 
инвеститори.  

Трето, преструктурирането на собствеността, което обикновено подобрява 
работата на дъщерното дружество чрез средства за нови стимули за 
управление.  

Четвърто, преструктурирането може да подобри корпоративното управление 
и да увеличи стратегическата гъвкавост.  

Изводи 

Принципните задачи пред специалистите днес са: 

• да се отсеят токсичните от здравите привлекателни иновативни 
инструменти на пазара; 

• да се постигне симбиоза между финансовите и технологичните иновации; 

• да се оцени влиянието на специфичните видове финансови иновации, които 
преобладават във всяка фаза на технологичния цикъл за оптимално 
разпределение на ресурсите в икономиката и възстановяване на бизнеса.  

Тези задачи са тясно свързани с изобретяването, модернизирането и 
рационализирането на процесите, обновяването и подобряването качеството на 
персонала, внедряването на новите технологии и подходи в мениджмънта и 
преоткриване на предприятието.  

Същевременно се поражда и основният въпрос дали финансовите иновации са 
причина за кризата на Wall Street? 

• Иновацията сама по себе си не е причина. Множество иновации обаче, 
които се случват едновременно в система на много актьори и липсата на 
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макропроверки и балансираност могат да доведат до създаване на много 
индивидуални иновации при некоординирана система, което може да 
предизвика хаос. 

• Двете системи на ипотеката и сигурността работят с набор от одиторски 
правила, които показват добри резултати като независими системи, но ако 
се смесят, се появява проблемът на строителите на Вавилонската кула. 

• Когато разгледаме двете системи, тази на прозрачността и на тестването на 
симулации, виждаме, че те не функционират ефективно.  

• Ролята на регулаторните органи е неефективна. Оттук произтича 
проблемът за границите на иновациите и за отговорността за външните и 
неочаквани последици. 

• Възникват въпроси като как да разберем, потенциално жизнеспособен 
финансови иновации. 

• Какъв тип настройка насърчава компаниите и инвеститорите да използват 
отговорно финансовите продукти?  

Днес се намираме в повратна точка, в която историята ще продължи в една или 
друга посока в зависимост от това дали изберем да се поучим от грешките си в 
миналото, или не, както и да решим каква финансова стабилност искаме да 
изградим. Европа трябва да действа, за да се сложи край на непрозрачността и 
лошата оценка на рисковете, да се избягнат бъдещи кризи и да остане световен 
лидер във финансовите услуги. 

Прекалено дълго време сложносттана финансовите иновации се е използвала 
като оправдание за липсата на прозрачност, която от своя страна е основен 
фактор за нестабилността на пазара. Кризата показва, че нито един финансов 
играч, пазар или продукт не трябва да бъде освободен от съответното 
регулиране и надзор. Необходимо е да се засилят сегашните правила, за да се 
гарантира предоставянето на точна и надеждна информация за начина, по 
който функционират финансовите пазари, на надзорниците, инвеститорите и 
широката общественост. Наред с това регулаторите трябва да разполагат и с 
подходящите инструменти, за да гарантират надзора на сектора. Нужни са: 

• директиви относно управляващите дружества на алтернативни 
инвестиционни фондове; 

• уреждане на стандартните договори за деривативи чрез централни 
клирингови структури; 

• директиви относно пазарите на финансови инструменти. 
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Същевременно не по-малко важни са отговорността и доверието. Доверието на 
потребителите и инвеститорите във финансовата система не може да бъде 
възстановено без строги мерки срещу пазарните злоупотреби. По-строгите 
наказания трябва да гарантират, че доставчиците на финансови услуги поемат 
пълната отговорност за своето поведение. Ключ към предотвратяването на 
късогледата ориентация и поемането на излишен риск са и изпреварващите 
отговорни практики, както и корпоративното управление. 
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