ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЈА
Скппје, 13 септември 2015 гпдина

Пазарпт на псигуруваое вп Република Македпнија вп првата пплпвина
пд 2015 гпдина и прпекции за текпвната гпдина

Вп првата пплпвина пд 2015 гпдина пстварен е ппраст вп сите аспекти на функципнираое на
псигурителнипт сектпр. Друщтвата за псигуруваое пстварија виспка стапка на раст на брутп
пплисираната премија, заеднп сп ппраст на вкупната актива вклушувајќи ги и финансиските
влпжуваоа, какп и ппдпбруваое на финансискипт резултат, и згплемуваое на брпјпт на
врабптени вп сите субјекти щтп делуваат вп псигурителнипт сектпр. Виспкптп нивп на
испплнуваое на закпнски утврденипт минималнп пптребен капитал укажува на тпа дека
ппстпи виспк степен на стабилнпст на псигурителнипт сектпр щтп претставува гаранција дека
друщтвата за псигуруваое имаат дпвплни финансиски средства да ги сервисираат
преземените пбврски вп делпт на исплата на щтети.
Сп 30 Јуни 2015 гпдина е пстварена брутп пплисирана премија (вп ппнатампщнипт текст БПП)
вп вкупен изнпс пд 4,31 милијарди денари, щтп претставува ппраст на прихпдите пд 8,36% вп
пднпс на пстварените вп првата пплпвина пд минатата гпдина (1H 20141: 3,97 милијарди
денари).
Ппзитивнипт тренд е присутен вп двата сегменти на псигуруваоетп, сп тпа щтп вп делпт на
псигуруваое на живпт, прпдплжува двпцифрената стапка на ппраст на прихпдите и вп 2015
гпдина и таа изнесува 19,96%, при щтп пстварената БПП изнесува 461,66 милипни денари (1H
2014: 384,84 милипни денари). Оваа виспка стапка на ппраст на псигуруваоетп на живпт е
една пд највиспките стапки на ппраст сппреденп сп сите земји вп Еврппа.
Вп делпт за неживптнп псигуруваое пстварена е БПП вп изнпс пд 3,85 милијарди денари (1H
2014: 3,59 милијарди денари) щтп претставува ппраст на прихпдите пд 7,11% вп сппредба сп
1H 2014 гпдина. Овпј виспк ппраст вп делпт на неживптнптп псигуруваое пред се сè дплжи на
ппрастпт на псигуруваоетп на импт пд 19,50% сп БПП 1,14 милијарди денари (1H 2014: 954,06
милипни денари), псигуруваоетп пд незгпда пд 6,36% сп БПП 350,27 милипни денари (1H
2014: 329,24 милипни денари), какп и псигуруваоетп пд туристишка ппмпщ пд 12,18% сп БПП
86,81 милипни денари (1H 2014: 77,39 милипни денари). Свпе влијание има и ппрастпт вп
делпт на автппдгпвпрнпст и тпа 3,91% сп БПП 1,69 милијарди денари (1H 2014: 1,63 милијарди
денари). Ппнатака, вреднп е да се истакне дека вп делпт на псигуруваоетп на сппствени
мптпрни впзила (т.н. каскп псигуруваое) прв пат ппсле 5 гпдини ппадаое се забележува мал
ппраст пд 0,44% сп БПП 348,58 милипни денари (1H 2014: 347,06 милипни денари). Притпа,
сакаме да истакнеме дека вп 2015 гпдина се забележува ппраст пд 60,87% на пстварената БПП
за земјпделскп псигуруваое кпја изнесува 169,01 милипни денари (1H 2014: БПП пд 105,06
милипни денари).
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Друщтвата за псигуруваое вп првата пплпвина пд 2015 гпдина исплатиле брутп - изнпс на
щтети пд 1,58 милијарди денари. Вп сппредба сп првата пплпвина пд 2014 гпдина брутп
исплатените щтети бележат ппраст пд 12,79% (1H 2014: 1,40 милипни денари).
Заклушнп сп првата пплпвина пд 2015 гпдина на пазарпт на псигуруваое вп Република
Македпнија активнп рабптат 15 друщтва за псигуруваое, пд кпи 11 друщтва врщат рабпти на
неживптнп псигуруваое, а 4 псигуруваое на живпт. Вп пвпј перипд, на пазарпт на псигуруваое
делуваат и 30 псигурителнп брпкерски друщтва, 11 друщтвата за застапуваое, 3 делпвни
банки кпи делуваат какп застапници вп псигуруваое, 412 лиценцирани брпкери и 950
лиценцирани застапници вп псигуруваое.
Вп 15-те друщтва за псигуруваое врабптени се 1.818 лица щтп преставува ппраст на
врабптените лице пд 6,94% вп пднпс на минатата гпдина.
Една пд главните карактеристики на псигурителнипт сектпр вп делпт на неживптнптп
псигуруваое претставува умерена пазарната кпнцентрација. Брпјпт на друщтвата кпи гп
ппминуваат прагпт на ушествп над 10% вп вкупната БПП е 4. При тпа, ушествптп на пазарните
впдаши е следнптп: Триглав псигуруваое сп 17,61% (1H 2014: 16,71%), Осигуруваое
Македпнија сп 14,05% (1H 2014: 14,71%), Еурплинк сп 13,73% (1H 2014: 10,33%) и Винер сп
10,86% (1H 2014: 12,52%). Вп делпт на псигуруваое на живпт дпминантнп ушествп заземаат
Граве сп 42,91% (1H 2014: 42,89%) и Крпација живпт сп 41,39% (1H 2014: 42,17%).
Вп структурата на каналите на прпдажба најгплемп ушествп зазема директната прпдажба сп
48,82%, пптпа следи прпдажбата преку псигурителнп брпкерски друщтва сп 22,77%,
прпдажбата преку агенти- физишки лица сп 14,50%, прпдажба преку друщтва за застапуваое вп
псигуруваое сп 10,71% и 3,20% преку пстанати дистрибутивни канали.
Спгласнп Закпнпт за супервизија на псигуруваое, друщтвата треба да ја пдржуваат вреднпста
на капиталпт барем вп висина на пптребнптп нивп на маргината на сплвентнпст. На крајпт на
првата пплпвина пд 2015 гпдина вкупнипт капитал на друщтвата за псигуруваое изнесува 5,21
милијарди денари. Маргината на сплвентнпст какп главен индикатпр за прпценка на
стабилнпста на псигурителнипт сектпр изнесува 1,15 милијарди денари (кај неживптнптп
псигуруваое 992 милипни денари, а кај псигуруваоетп на живпт 152 милипни денари), сп
щтп капиталпт на псигурителнипт сектпр е 4,5 пати над пптребнптп нивп на маргината на
сплвентнпст.
Вп перипдпт 1.1-30.6.2014 гпдина псигурителнипт сектпр пствари дпбивка пп пданпшуваое вп
изнпс пд 183,01 милипни денари. Кај друщтвата за неживптнп псигуруваое, 8 друщтва
пстварија дпбивка вп изнпс пд 240,14 милипни денари, а дпдека пак 3 друщтва пстварија
загуба вп изнпс пд 74 милипни денари. Кај друщтвата за псигуруваое на живпт, друщтвата
пстварија дпбивка вп изнпс пд 15,97 милипни денари, и тпа три друщтва пстварија дпбивка пд
26,35 милипни денари, а еднп друщтвп прикажа загуба вп изнпс пд 10,38 милипни денари.
Вкупните влпжуваоа на друщтвата за псигуруваое, кпи прпизлегуваат пд влпжуваоа щтп ги
ппкриваат технишките резерви, математишката резерва и капиталпт, вп првата пплпвина пд
2015 гпдина изнесуваат 12,30 милијарди денари пднпснп бележат ппраст пд 11,63% вп
сппредба сп првата пплпвина пд 2014 гпдина (1H 2014: 11,02 милијарди денари).
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На 30.6.2015 гпдина, друщтвата за неживптнп псигуруваое гп испплнија закпнски
предвиденптп минималнп пптребнп нивп на средства кпищтп ги ппкриваат технишките
резерви. Влпжуваоата на пвие средствата изнесуваа 6,08 милијарди денари и ппкриваа
104,09% пд технишките резерви кај пвие друщтва. Вп структурата на влпжуваоата на пвие
средства најгплемп ушествп имаат хартиите пд вреднпст издадени пд Република Македпнија
(46,85%), па пптпа деппзитите вп банки (46,31%), уделите вп инвестициски фпндпви (4,04%),
акции (0,82%) и вп други финансиски инструменти (2,19%).
Кај друщтвата кпищтп рабптат псигуруваое на живпт, вкупните влпжуваоа на средствата кпи
ги ппкриваат технишките резерви и математишката резерва на 30.6.2015 гпдина изнесуваат 2,40
милијарди денари, щтп претставува ппкриенпст пд 101,59%. Најгплем дел пд пвие средства се
пласирани вп хартии пд вреднпст издадени пд Република Македпнија (75,49%), банки
(20,00%), и вп други финансиски инструменти (0,25%).
Вп делпт на защтита на интересите на псигурениците вп перипдпт пд 1.1.2015 дп 30.6.2015
гпдина, дп АСО се ппднесени 46 претставки и се забележува пад пд 43,90% вп сппредба сп
истипт перипд пд минатата гпдина. Тпа знаши дека има ппдпбруваое вп рабптеоетп на
друщтвата за псигуруваое вп пднпс на навремена и фер исплата на щтети. Најгплем дел или
41,30% пд претставките се пднесуваат вп делпт на автппдгпвпрнпст.
Нащите пшекуваоа се дека дп крајпт на 2015 гпдина ќе се задржи пвпј ппраст на БПП и тпа вп
двата сегменти на неживптнп псигуруваое и вп делпт на псигуруваоетп на живпт. Стабилнпста
ќе се пдржува на виспкп нивп, при щтп друщтвата за псигуруваое ќе бележат ппзитивни
финансиски резултати.
Вп сегментпт на псигуруваое на живпт пшекуваме дека ќе прпдплжи динамишкипт двпцифрен
раст и вп 2015 гпдина. Сп ппактивнптп вклушуваое на банките какп алтернативен канал за
дистрибуција на пвие прпдукти и нивнп ппврзуваое сп банкарските прпдукти претставува
еден пд предизвиците за развпј на псигуруваоетп на живпт. Вп мпментпт, на пазарпт на
псигуруваое ппстпјат 3 банки кпи делуваат какп застапник вп псигуруваое. За прв пат вп делпт
на псигуруваое на живпт се впведува нпв прпдукт, медунарпднп ппзнат какп unit link
псигуруваое, пднпснп псигуруваое на живпт кпга инвестиципнипт ризик е на тпвар на
псигуреникпт. Истп така, знашаен фактпр за дплгпрпшната перспектива за развпјпт на
псигуруваоетп на живпт претставува мпнетарната и фискалната стабилнпст на државата, какп
и се ппгплемипт степен на финансиска едукација на граданите на Р. Македпнија.
Вп сегментпт на неживптнп псигуруваое силнп влијание на страната на ппбарувашката имаат
странските директни инвестиции и
птвпраоетп нпви фабрики, какп и гплемите
инфраструктурни прпекти вп делпт на изградба на автппати кпи ќе ја згплемат прпдажбата на
имптнп псигуруваое, меначерскп псигуруваое, кплективнп псигуруваое пд незгпда,
псигуруваое пд прекин на рабптнипт прпцес, пдгпвпрнпст спрема трети лица, дппплнителнп
здравственп псигуруваое на врабптените, трансппртнп псигуруваое. Ппнатака, земјпделскптп
псигуруваое ќе има силен раст, а пшекуваме дека дпбрпвплнптп здравственп псигуруваое ќе
дпбива вп интензитет.
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