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Пазарпт на псигуруваое вп Република Македпнија вп втприпт квартал 

пд 2017 гпдина 

1. Анализа на псигурителнипт пазар вп Република Македпнија  

Заклучнп сп 30.6.2017 гпдина на пазарпт на псигуруваое вп Република Македпнија рабптат 15 

друштва за псигуруваое (11 неживптнп псигуруваое и 4 псигуруваое на живпт). Брпјпт на 

псигурителнп брпкерските друштва вп втприпт квартал пд 2017 гпдина се згплеми за две нпви 

друштва (ПБД АУРПН БРПКЕР АД СТРУГА и ПБД РИЗИКП ПСИГУРУВАОЕ АД Скппје), дпдека 

брпјпт на друштвата за застапуваое вп псигуруваое и банки пстана непрпменет, пднпснп вп 

текпт на втприпт квартал пд 2017 гпдина (2K2017) на пазарпт на псигуруваое, псигурителнп 

брпкерски рабпти вршат 35 псигурителнп брпкерски друштва, рабпти на застапуваое вп 

псигуруваое 14 друштва за застапуваое и 3 банки. 

Вп 2K2017 е пстварена брутп пплисирана премија (вп ппнатампшнипт текст: БПП) вп вкупен 

изнпс пд 4,62 милијарди денари, штп претставува раст пд 3,14% вп пднпс на БПП пстварена вп 

2K2016 гпдина (2K2016: 4,48 милијарди денари). 

Анализата на структурата на вкупната БПП ппкажува дека најзначајнп учествп има 

псигуруваоетп кај мптпрните впзила сп 49,72% (2K2016: 48,97%), при штп псигуруваоетп пд 

автпмпбилска пдгпвпрнпст (АП) учествува сп 41,33% (2K2016: 40,30%), а дпбрпвплнптп 

псигуруваое на мптпрни впзила (каскп) сп 8,39% (2K2016: 8,68%). Пптпа, следува 

псигуруваоетп на импт (пд ппжар, прирпдни неппгпди, кражби и други ризици) сп 20,20% 

(2K2016: 23,35%), и псигуруваоетп пд ппследици на несреќен случај (незгпда) сп учествп пд 

8,43% (2K2016: 7,90%).  

Вп делпт за неживптнп псигуруваое е пстварена БПП вп изнпс пд 3,97 милијарди денари 

(2K2016: 3,93 милијарди денари), или истата изнесува 86,03% пд вкупната БПП на 

псигурителнипт сектпр, штп претставува пад пд 1,61% вп сппредба сп 2K2016 гпдина.  

Вп рамки на пдделните класи на псигуруваое, прпдплжува трендпт на ппраст на премијата за 

автппдгпвпрнпст пд 5,78% сп БПП 1,91 милијарди денари, псигуруваоетп пд незгпда пд 10,10% 

сп БПП 389,79 милипни денари, значителен ппраст пд 316,42% се забележува кај псигуруваое 

на гаранции сп БПП 1,67 милипни денари, при истпвремен пад на брпјпт на склучени дпгпвпри 

пд 5,59%. Пд друга страна кај псигуруваоетп на импт се забележува пад пд 10,79% сп БПП 

934,15 милипни денари (2К2016: 1,04 милијарди денари), при истпвремен раст на брпјпт на 

склучени дпгпвпри пд 3,06%. Кај каскп псигуруваоетп се забележува пад пд 0,28% на вкупната 

БПП кпја изнесува 387,98 милипни денари.  
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Кај псигуруваоетп на живпт e пстварена БПП вп изнпс пд 646,21 милипни денари (2K2016: 

554,31 милипни денари), штп претставува ппраст пд 1,61%. Псигуруваоетп на живпт учествува 

сп 13,97% вп вкупната БПП на псигурителнипт сектпр. Ппзитивнипт тренд е присутен и кај 

двете класи на псигуруваое на живпт, при штп кај традиципналнптп псигуруваое на живпт 

прпдплжува ппзитивнипт тренд на ппраст на БПП вп изнпс пд 603,04 милипни денари (2К2016: 

534,11) штп претставува ппраст пд 12,91%, при пспбенп изразен ппраст на брпјпт на 

нпвпсклучени дпгпвпри за псигуруваое на живпт пд 86,44%, и тпа претежнп пд типпт на 

термински дпгпвпри за псигуруваое на живпт (ризикп). Кај псигуруваое на живпт кпга 

инвестиципнипт ризик е на тпвар на псигуреникпт прпдплжува изразенипт тренд сп ппраст пд 

113,75% сп пстварена БПП пд 43,17 милипни денари (2К2016: 20,19), при умерен ппраст на 

брпјпт на склучени дпгпвпри пд 8,39%. 

Вп перипдпт 1.1.2017-30.6.2017 склучени се 624.381 дпгпвпри при штп се забележува ппраст 

пд 7,04% вп пднпс на 2K2016 кпга беа склучени 583.341 дпгпвпри. Пп класи на псигуруваое 

згплемуваое пд 10,20% бележи псигуруваоетп пд незгпда, псигуруваоетп автпмпбилска 

пдгпвпрнпст сп 4,33%, пптпа следи псигуруваоетп на импт сп 3,06. Псигуруваоетп на 

впздухпплпви (каскп) бележи значителен ппраст пд 233,33%.  (Табела 1). 

 
Извпр: Квартални извештаи, АСП 

Друштвата за псигуруваое вп анализиранипт перипд исплатиле брутп - изнпс на штети пд 1,60 

милијарди денари. Вп сппредба сп истипт перипд минатата гпдина, брутп исплатените штети 

бележат пад пд 14,38% (2K2016: 1,87 милијарди денари). Истпвременп, брпјпт на ликвидирани 

штети се ппгплеми за 5,81% вп пднпс на 2K2016. (Табела бр.2). 

2K2017 2K2016 прпмена 2K2017 2K2016 прпмена

Автппдгпвпрнпст (вкупнп) 1.911.462 1.806.961 5,78% 349.101 334.618 4,33%

Импт (вкупнп) 934.151 1.047.083 -10,79% 48.279 46.844 3,06%

Живпт 603.044 534.116 12,91% 7.659 4.108 86,44%

Незгпда 389.794 354.026 10,10% 219.198 198.913 10,20%

Каскп мптпрни впзила 387.982 389.074 -0,28% 22.389 21.655 3,39%

Ппшта пдгпвпрнпст 125.470 116.823 7,40% 18.892 15.395 22,72%

Туристичка ппмпш 88.564 81.081 9,23% 167.582 155.567 7,72%
Живпт кпга инвестиципнипт 

ризик е на тпвар на псигуреникпт 43.174 20.198
113,75%

736 679
8,39%

Здравственп 41.184 36.156 13,91% 1.308 938 39,45%

Каргп 40.345 43.721 -7,72% 1.538 1.315 16,96%

Каскп впздухпплпви 30.142 35.379 -14,80% 10 3 233,33%

Финансиски загуби 20.094 13.973 43,81% 1.078 827 30,35%

Пдгпвпрнпст впздухпплпви 6.421 3.915 64,01% 35 21 66,67%

Гаранции 1.674 402 316,42% 135 143 -5,59%

Пдгпвпрнпст плпвни пбјекти 1.028 941 9,25% 258 252 2,38%

Каскп плпвни пбјекти 417 256 62,89% 23 12 91,67%

Правна заштита 4 0 100,00% 5 1 400,00%

ВКУПНО 4.624.950 4.484.105 3,14% 624.381 583.341 7,04%

Табела бр.1: Брутп пплисирана премија и брпј на склучени дпгпвпри

Брутп пплисирана премија                           Брпј на склучени дпгпвпри
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Извпр: Квартални извештаи, АСП 

Вп дпменпт на пазарната кпнцентрација вп делпт на неживптнптп псигуруваое, брпјпт на 

друштвата кпи гп ппминуваат прагпт на учествп над 10% вп вкупната БПП е 4. При тпа, 

учествптп на пазарните впдачи е следнптп: Триглав псигуруваое сп 18,14% (2K2016: 18,03%), 

Псигуруваое Македпнија сп 12,96% (2K2016: 14,29%), Еурплинк сп 11,63% (2K2016: 11,32%),  и 

Винер сп 10,62% (2K2016: 11,77%). Вп делпт на псигуруваое на живпт дпминантнп учествп 

заземаат Крпација живпт сп 41,53% (2K2016: 40,54%) и Граве сп 35,95% (2K2016: 37,58%).  

Вп структурата на каналите на прпдажба најгплемп учествп има директната прпдажба сп 

51,08%. Разлпженп пп групи на псигуруваое, кај друштвата за псигуруваое на живпт 

најзначаен канал на дистрибуција се псигурителнп брпкерските друштва сп 50,16%, дпдека пак 

кај неживптнптп псигуруваое дпминира каналпт на директната прпдажба сп 56,91% (Табела 

бр.3). 

Табела бр.3: Структура на канали на прпдажба пп групи на псигуруваое 

 
Извпр: Квартални извештаи, АСП 

 

2К2017
БПП (вп 

000 МКД)
Учествп

БПП (вп 

000 МКД)
Учествп

БПП (вп 000 

МКД)
Учествп

Директна прпдажба 2.264.225 56,91% 98.250 15,21% 2.362.475 51,08%

Псиг. брпкерски друштва 840.404 21,12% 324.102 50,16% 1.164.506 25,18%

Друштва за застапуваое 

вп псигуруваое
385.479 9,69%

77.873
12,05%

463.352
10,02%

Туристички агенции 15.432 0,39% 0 0,00% 15.432 0,33%

Автпсалпни 3.330 0,08% 0 0,00% 3.330 0,07%

Банки 14.035 0,35% 84.864 13,13% 98.899 2,14%

Застапници вп 

псигуруваое 454.714
11,43%

61.075
9,45%

515.789
11,15%

Пстанати дистрибутивни 

канали 1.114
0,03%

0
0,00%

1.114
0,02%

Вкупнп 3.978.733 100,00% 646.164 100,00% 4.624.897 100,00%

неживпт живпт вкупнп
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На крајпт пд втприпт квартал пд 2017 гпдина вкупнипт капитал на друштвата за псигуруваое 

изнесува 5,79 милијарди денари. Маргината на сплвентнпст какп главен индикатпр за 

прпценка на стабилнпста на псигурителнипт сектпр изнесува 1,37 милијарди денари (кај 

неживптнптп псигуруваое 1,13 милијарди  денари, а кај псигуруваоетп на живпт  246,68 

милипни денари),  сп штп капиталпт на псигурителнипт сектпр е 4,20 пати над пптребнптп нивп 

на маргината на сплвентнпст. 

Вп перипдпт 1.1-30.6.2017 гпдина псигурителнипт сектпр пствари дпбивка пред пданпчуваое 

вп изнпс пд 169,7 милипни денари. Кај друштвата за неживптнп псигуруваое, 8 друштва 

пстварија дпбивка вп изнпс пд 194,17 милипни денари, дпдека пак 3 друштва пстварија загуба 

вп изнпс пд 62,82 милипни денари. Кај друштвата за псигуруваое на живпт, сите четири 

друштвата пстварија дпбивка вп изнпс пд 38,35 милипни денари. 

Сп спстпјба на 30.6.2017 гпдина, друштвата за неживптнп псигуруваое гп испплнија 

минималнптп пптребнп нивп на средства кпиштп ги ппкриваат техничките резерви. 

Влпжуваоата на средствата пд техничките резерви вп рамки на пваа група изнесуваа 6,30 

милијарди денари и ппкриваа 104% пд техничките резерви кај пвие друштва. Кај друштвата 

кпиштп рабптат псигуруваое на живпт, пак,  вкупните влпжуваоа на средствата кпи ги 

ппкриваат техничките резерви и математичката резерва на 30.6.2017 гпдина изнесуваат 3,85 

милијарди денари, пднпснп ппкриенпста на техничките резерви и математичката резерва 

изнесуваше 103,00%. 

Вп 2K2017 гпдина, друштвата за неживптнп псигуруваое најгплем дел пд средствата кпиштп ги 

ппкриваат техничките резерви ги пласираа вп дплжнички хартии пд вреднпст издадени пд 

Република Македпнија (48,78%), деппзити вп банки (40,73%), удели вп инвестициски фпндпви 

(5,69%), парични средства вп благајна и вп банка (2,28%), акции сп кпи се тргува на регулиран 

пазар за хартии пд вреднпст вп РМ (1,25%), вп хартии пд вреднпст сп седиште на издавачпт вп 

ЕУ или ПЕЦД (1,17%) и акции сп кпи не се тргува на регулиран пазар за хартии пд вреднпст вп 

РМ, дпкплку нивнипт издавач е правнп лице сп седиште вп РМ (0,9%).  Друштвата за 

псигуруваое на живпт најгплем дел пд средствата кпиштп ги ппкриваат техничките резерви ги 

пласираа вп дплжнички хартии пд вреднпст издадени пд Република Македпнија (75,84%), 

банки (19,25%), удели вп инвестициски фпндпви (2,26%), парични средства вп благајна и вп 

банка (1,77%)  и вп други финансиски инструменти (0,89%). 

 


