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Апстракт 

 

Секјуритизација на ризикот во осигурувањето претставува емитување хартии од вредност 

по основ на ризици во осигурувањето. Овие хартии од вредност овозможуваат трансфер на 

ризикот од осигурителот и реосигурителот на пазарот на капитал. За разлика од 

секјуритизацијата карактеристична за други финансиски институции кои претежно се 

бават со работи на управување на позициите на активата, секјуритизациите на ризикот во 

осигурувањето се суштински насочени кон управување на позициите од пасивата, односно 

обврските спрема осигурените. Во фокусот на секјуритизацијата на ризите е трансферот на 

ризикот на осигурувањето на инвеститорите на пазарот на капитал а не примарен фокус на 

финансирањето, како во случај на секјуритизација на побарувањата. Исплатата на камати и 

главницата на инвеститорите не е условена од остварувањето на кредитен, туку 

осигурениот ризик, односно остварување на осигурениот случај. Хартиите од вредност кои 

се јавуваат како производи на секјуритизацијата на осигурениот ризик се користат за 

продажба на ризикот на инвеститорите на пазарот на капитал, што на компаниите за 

осигурување и реосигурување им овозможува во случај на остварување на дефинираната 

штета да располагаат со доволно финансиски средства. Секјуритизациите на осигурениот 

ризик се делат на секјуритизација на ризик на неживотно осигурување и секјуритизација 

на ризиците во животно осигурување.  

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: Управување со позициите од пасивата, трансфер на ризикот на 

пазарот на капитал, компании за осигурување, компании за реосигурување, 

секјуритизација на ризик на неживотно осигурување, секјуритизација на ризик во животно 

осигурување и пазарот на капитал 
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ВОВЕД 

Досегашниот развој на инструментите за алтернативен трансфер на ризикот нe беше 

условен првенствено од остварување на катастрофални случувања, односно од 

оскудацијата на реосигурителниот и ретроцесиониот капацитет и високите премии на 

реосигурување и ретроцесија настанати после сезоната на урагани во 2005 година. Имено, 

иако и другите фактори како што се притисоците на рејтинг агенциите и регулаторните 

органи во поглед на поголеми капитални побарувања, потреба за обезбедување од повеќе 

годишно покритие, стабилност на повеќе годишното покритие и поголема флексибилност 

во поглед на обезбедување на покритието. Имено, најголемо значење за развојот на овие 

инструменти имала потребата за соочување со цикличиот карактер на пазарот на 

реосигурување и ретроцесија, пристапот на новите извори на капитал, односно потребата 

за зголемување на капацитетот расположлив за пласман на ризикот во алтернативно 

реосигурително и ретроцесионо покритие како и диверзификација на изворите на 

капацитет биле клучни мотиви. Сметаме дека во идниот период потребата за обезбедување 

дополнителен капацитет и диверзификација на изворите на капитал ќе бидат клучни 

фактори на развојот за примена на инструментите на алтернативниот трансфер на ризикот. 

Постојат бројни економски причини кои го оправдуваат развојот на секјуритизација во 

поново време. Како што е евидентно клучни субјекти во сите трансакции во 

секјуритизација се иницијаторите и инвеститорите. Трансакциите во секјуритизација 

секогаш се структуирани кон целта на задоволување на одредени потреби на финансирање 

и управување со ризикот на иницијаторот на емисија на хартии од вредност чија кредитна 

способност е независна од вкупниот профил на ризик на иницијаторот и задоволување на 

барањата на инвеститорот во поглед на односот на ризик и принос. Имајќи го тоа во 

предвид, економските мотиви за примена на секјуритизација можат да се следат од 

перспектива на иницијаторот, компанијата која со секјуриизација настојува да ја 

монетизира неликвидната актива, и инвеститори кои пласираат средства во хартии од 

вредност емитувани со процесот на секјуритизација и обазбедени со активата на  

иницијаторот сакаат да остварат одреден принос прилагоден на ризикот на пласман. 

Со оглед дека од сметководствен аспект секјуритизацијата се третира како продажба на 

позициите на активата а не облик на финансирање на трансакциите со истата не се 

опфаќаат како обврски во рамките на билансот на состојба со што се намалува леверинџот 

а приносот на сопствениот капитал, односно на акциите се зголемува. Исто така, со 

секјуритизација на одредени позиции на активата, кредитниот ризик инхерентен на тие 

позиции на сопственост се трансформира на инвеститорите, односно се пренесува надвор 
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од билансот на состојба со што е овозможено олеснување во поглед на регулаторно 

посакуваната големина на капиталот. Остварувањето на приходи од неликвидните 

сопствени позиции, секјуритизацијата ги овозможува со финансирање, односно пристап до 

капиталот на голем број инвеститори од пазарот на капитал, по правило со пониска цена 

на тој капитал во однос на случај прибирање на капитал по традиционални постапки. Со 

емисија на акции или обврзници бидејќи во тој случај ризичноста на хартијата од вредност 

поврзана со ризичноста на целото работење а не само ризичноста на одредени позиции на 

сопственост кои се предмет на секјуритизација. Оваа можност посебно се однесува на 

компаниите со слаб кредитен рејтинг за кои прибавување на капитал со емисија 

традиционални должнички хартии од вредност би било скапо заради присуство на висок 

степен на ризик поврзан со вкупното работење. Можното издвојување само на одредени 

позиции на активата, најквалитетната актива, им овозможува и на компаниите со понизок 

кредитен рејтинг финансирање по пат на секјуритизација. Исто така, благодарејќи на 

секјуритузацијата компаниите од земјите во развој можат да обезбедат поповолно 

финансирање одколку можноста по основ на кредитен рејтинг од земјата од која се 

наоѓаат. Имено, секјуритизацијата овозможува овие компании да ги издвојат оние позиции 

на активата кои се во цврста валута, кои претставуваат извозна побарувачка, а кои имаат 

повисок кредитен рејтинг од земјите во која компанијата извозник се наоѓа. Конечно, 

монетизацијата на неликвидни сопствени позиции директно има за последица 

унапредување на работата. На пример, компаниите за осигурување можат да поседуваат 

значајни вредни недвижнини во своите биланси на состојба пришто таа вредност може да 

се монетизира со секјуритизација, односно можно е да се обезбеди континуитет на 

користење на недвижностите но без оптеретување на билансот на состојба. 
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1. Научна оправданост на темата 

Од теоретските разработки како проблем на истражување се јавува потребата од: 

 Дефинирање и разграничување на осигурување, реосигурување и секјуритизација во 

современи услови на стопанисување; 

 Детерминирање на секјуритизацијата низ призмата на факторите кои најмногу влијаат 

на истата; 

 Преглед на трендовите кои влијаеле или сѐ уште влијаат на работењето на компаниите 

коишто отпочна со новиот бизнисот на секјуритизација на ризикот; и 

 Реална слика на секјуритизацијата во регионот и светските рамки и нејзиниот раст и 

развој преку можностите и перспективите на современите трендови. 

Значењето и важноста кое го има секјуритизацијата како алтернативен трансфер на ризик 

врз општеството и кон луѓето (осигурените) придонесува да се има студиозен и критичен 

пристап за влијанијата на современите трендови кои низ призмата на периодичност може 

да влијае во определбите за преструктуирање и прилагодување на компаниите за 

осигурување и реосигурување. Со овој магистерски труд сакаме да дадеме придонес кон 

мисловно-теоретско дополнување на ставовите кои стремат кон современите трендови 

како услов за раст и развој на компаниите за осигурување и реосигурување. За таа цел 

произлезе општата хипотеза на овој труд која се однесува на тоа, дали современите 

трендови имаат влијание врз растот на компаниите за осигурување и реосигурување. Но со 

цел целосна разработка и одговор на вака поставената хипотеза, природно се наметна 

потребата за поставување на неколку помошни хипотези во функција на општата хипотеза.  

2. Помошните хипотези се: 

- Современиот пристап на дефинирање, поделба и определба на секјуритизацијата е 

начин на разбирање на современите трендови; 

- Детерминирањето на осигурувањето преку факторите кои имаат најголемо влијание е 

услов за разбирање на појавата и растот на алтернатвен трансфер на ризикот; 

- Макро и микро економските трендови се фактори за раст и реалност на пазарот на 

капитал каде има учество и секјуритизација на ризикот; и 

- Реалната слика на пазарот на капитал во регионот и светските рамки кој ги дефинира 

перспективите за раст и развој секјуритизацијата на ризикот.  

3. Целта на ова истражување е да се дефинираат, детерминираат и определат влијанијата 

на современите трендови како услови за раст и развој на секјуритизација на ризикот и 

можноста и спремноста за имплементирање на овие трендови на светскиот пазар на 

капитал.   
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ГЛАВА 1 -  КОНЦЕПТ НА ОСИГУРУВАЊЕ 

1.1. Осигурување како клучен облик за управување со ризикот 

Често пати, низ стручната литература можат да се сретнат одредени поими, со објаснувања 

кои ги разграничуваат и потенцираат суштинските карактеристики на конкретни 

методолошки пристапи, настани и ситуации. Еден од поимите кои во поново време 

претставуваат двигател на турбулентното општество претставува осигурувањето. 

Заштитата на луѓето и нивниот имот отсекогаш била важна, како за поединецот, така и за 

општеството во целина. Ова произлегува од фактот дека со осигурувањето се 

надоместуваат настанатите штети по различни основи, во зависност од настанатата 

ситуација и факторите кои ја предизвикуваат штетата. Според тоа, со чинот на 

осигурувањето се поттикнува заштитата на луѓето и нивните имоти, што пак од друга 

страна значи поддршка на економскиот развој во една држава. Постојат доста сложени 

механизми кои се применуваат во областа на осигурувањето. Тука можат слободно да се 

спомнат сите оние фактори кои имаат економско – правна природа. 

Осигурувањето претставува институција која ги надоместува настанатите штети во 

општеството, во неговото стопанство или кај луѓето, под дејство на природните сили или 

несреќни случаеви. Таа всушност ја обезбедува економската заштита на осигурениците 

(правни и физички лица) од штетните дејствија и економските растројства кои можат да 

дојдат кога ќе настане осигурен случај, односно кога ќе се реализира ризикот во сите фази 

на општествената репродукција или во секојдневието на луѓето1. 

Компаниите за осигурување се многу значајни учесници на финансискиот пазар, пред сѐ, 

затоа што, вршејќи ја основната функција, т.е. продавајќи голем број производи поврзани 

со осигурувањето, мобилизираат огромни финансиски средства и со тоа ја збогатуваат 

понудата на капитал на овој пазар. Меѓутоа, и овие компании секојдневно се соочуваат со 

ризици и измами. Ризикот може да се јави од неквалитетна селекција на барањата за 

осигурување што ќе бидат прифатени, за разлика од оние што ќе бидат одбиени.  

Исто така, многу значаен е и моралниот ризик што се јавува во ситуација кога осигуреното 

лице не ги презема потребните мерки за претпазливост кои нема да дозволат да се случи 

осигурениот настан, зашто знае дека тие ќе бидат покриени со осигурувањето.  

Компаниите за осигурување многу често се соочуваат и со голем број измами, како што се, 

на пример: измами при склучување на договорот за осигурување, измами во текот на 

                                                            
1 Проф. Д-р Ристо Фотов, Катерина Фотова, “Осигурување”, Универзитет “Гоце Делчев” – Штип, Економски 
факултет, Штип, 2014 година, стр.11 
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траењето на осигурувањето, измами за настапување на осигурениот случај и измами при 

барање надоместок на штета врз основа на договорот за осигурување (ликвидирањето на 

штетата). Токму поради ова компаниите за осигурување треба да бидат многу внимателни 

и успешно да управуваат со ризиците, т.е. да ги елиминираат сите ситуаци што можат да 

предизвикаат измами. 

Осигурувањето се заснова на неколку основни принципи, и тоа:2 

 неопходно е да постои врска меѓу осигурениот (лицето покриено со осигурувањето) 

и корисникот на осигурувањето (лицето кое ја прима исплатата, доколку се случи 

штетата). Покрај тоа, корисникот на осигурувањето треба да биде некој што може 

да претрпи потенцијална штета. На пример, не може да се купи полиса што го 

осигурува првиот сосед-тинејџер од несреќи во возењето, бидејќи не е веројатно 

дека ќе се претрпи штета, доколку соседот западне во проблеми. Причината за ова 

правило е дека компаниите за осигурување не сакаат да ги мотивираат луѓето да 

купуваат полиси за шпекулативни цели; 

 осигурениот не треба да профитира, како резултат на осигурувањето; 

 компанијата за осигурување треба да има голем број осигуреници, така што ризикот 

може да се распореди на многу различни полиси; 

 компанијата за осигурување треба да биде во состојба да ја пресмета веројатноста 

за случување на штетата; 

 осигуреното лице треба да ѝ ги даде сите потребни информации на компанијата за 

осигурување; 

 ако некое трето лице го компензира осигурениот за штетата, тогаш обврската на 

компанијата за осигурување се намалува за износот на компензацијата; 

 штетата треба да биде мерлива (на пример, една нафтена компанија не може да 

купи полиса за некое неистражено нафтаносно поле) и сл. 

Овие принципи се воспоставени за да го одржат интeгритетот на осигурителниот процес, 

бидејќи без нив луѓето би биле соочени со предизвик да ги користат компаниите за 

осигурување како средство за шпекулација или коцкање со идните настани. Покрај тоа, 

овие принципи овозможуваат распределување на ризикот меѓу многу полиси и формирање 

цена за секоја полиса, со што се обезбедува создавање профит за компанијата3. 

                                                            
2 Frederic S. Mishkin, Stanley G. Eakins, “Financial Markets and Institutions”, Addison Wesley Longman, New 
York, 2009,p.563 
3 Проф. Д-р Петковски М., Финансиски пазари и институции, оп.цит., стр. 329 
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Со осигурувањето се обезбедува трансфер на ризикот, чија појава би можела да има за 

последица економски негативен резултат за корисникот на осигурувањето. Ризиците 

можат да бидат многубројни, меѓутоа сите тие не можат да бидат осигурани. За да може 

ризикот да биде осигуран е потребно да бидат исполнети определени услови, и тоа:4 

 можност штетата да се изрази во пари, бидејќи главна цел на осигурувањето е да се 

зачува финансиската позиција на осигурениот;  

 се осигурува само чистиот ризик кај кого што штетата е единствена алтернатива на 

постојната состојба, а не и шпекулативниот ризик;  

 присуство на доволен број независни објекти на осигурување, што се подложни на 

сличен ризик;  

 штетата мора да биде случајна или неочекувана, од аспект на осигурувањето, но ако 

некое трето лице го компензира осигурениот за штетата, тогаш обврската на 

компанијата за осигурување се намалува за износот на компензацијата;  

 компанијата за осигурување треба да има голем број осигурени, така што ризикот 

може да се распореди на многу различни полиси;  

 штетата треба да биде мерлива;  

 компанијата за осигурување треба да биде во состојба да ја пресмета веројатноста 

за случување на штетата. 

Оцената на ризикот во себе треба да вклучи анализа на околностите од кои зависи 

големината и интензитетот на ризикот. Тоа подразбира спроведување активности за 

снимање на ризикот односно идентификување на околностите кои можат да го 

потенцираат обемот и интензитетот на ризикот. Такви околности на ризикот се, на пример:  

 кај осигурување лица: старост, занимање, здравје и сл.,  

 кај осигурување на имот: својството на предметите кои се осигуруваат, положбата, 

вид на градбата, покрив, вид на преградните ѕидови, видови на производство на 

стока, превентивни и репресивни мерки, итн. 

Финансискиот пазар претставува медиум преку кој различни субјекти како учесници на 

пазарот извршуваат трансакции со финансиските инструменти. Овие трансакции можат да 

се остваруваат на организиран пазар – берза, каде што соочувањето на понудата и 

побарувачката на финансиските инструменти се остварува на одредено место со строго 

почитување на трговските правила и организираното формирање на цената (што 

                                                            
4 S.R. Diacon, R.J. Carter, Insurance, John Murray, London, 1992, p. 834 
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претставува тесен концепт на финансискиот пазар) и по пат на вонберзанска трговија 

(over-the-counter market)5. 

Остварувањето на катастрофалните случувања и проблемите кои следат со зголемената 

побарувачка, со истовремено намалување на понудата на традиционалното покритие на 

осигурувањето и реосигурувањето, реструктурирањето на секторите на осигурувањето и 

случувањата на пазарот на капитал, како што се развојот на нови инструменти и 

зголемениот интерес на инвеститорите за диверзификација на ризик и зголемените 

приноси, условиле потреба за осигурителите, но и за ивеститорите за откривање на 

алтернативните решенија на традиционалното осигурување. 

На база на воочените можности за финансиските деривати и управување со ризиците како 

што се: ризик од промена на каматната стапка или ризик од промена на девизниот курс, 

кон крајот на осумдесеттите години и почетокот на деведесеттите години, осигурителите и 

реосигурителите почнале да користат и деривати во чија основа е осигурливиот ризик, т.е. 

осигурителен дериват (insurance derivatives).  

Со оглед на фактот дека финансиските деривати им овозможуваат на корисниците да 

вршат трансфер на одредени референтни ризици, вклучувајќи ги и варијаблите кои можат 

да предизвикаат корпоративни штети, природно е механизмите на функционирањето на 

финансиските деривати да се применат во областите на управување со осигурливите 

ризици6. 

Инструментите на услониот капитал претставуваат алтернатива на традиционалното 

осигурување, реосигурување и ретроцесија кои настануваат во времето поврзувањето на 

пазарното осигурување и пазарниот капитал. Се работи за инструменти кои овозможуваат 

прибирање средства за пазарниот капитал и финансирање на последиците од настанатите 

околности чие нешто настанало како последица на осигурување на основниот капитал.  

Во почетокот на примената на инструментите на условниот капитал се мислело дека овие 

инструменти се основа за поврзување на пазарното осигурување и реосигурување и 

пазарниот капитал кои овозможуваат покритие во случај на неможност на обновување или 

е исцрпена секаква можност за покритие, чија улога (цел) е лимитирана во случај кога сите 

можности од ризик се исцрпени или како што е општиот пад на пазарните акции или 

                                                            
5 Шошкиќ, Дејан Б: Hartije od vrednosti: upravljavanje portfoliom i investicioni fondovi, Економски факултет 
Белград, 2000, стр. 17 
6 Banks,Erik:Alternative Risk Transfer: Integrated Risk Management through Insurance,Reinsurance,and the Capital 
Markets,John Wiley & Sons Ltd,Chichester,West Sussex,2004, стр.149 
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обврзници, настане дополнително остварување на штета, предизвикана од осигурениот 

случај7. 

Се смета дека, според дадените околности, дадените инструменти може да се применуваат 

во разни околности. Најпрво, инструментите на условниот капитал, освен што 

овозможуваат поврзување на пазариот капитал со пазарното осигурување, се поврзува со 

проблемите на управувањето на капиталот и ризикот. Овој ризик на основниот капитал е 

многу значаен во денешно време, не само по катастрофални последици, туку и услов за 

финансиска криза.  

Инструментите на условниот капитал претставуваат како основна алтернатива за 

управувањето со ризикот на основниот капитал кај компаниите за осигурување со 

капиталот (финансиите) со кои располагаат компаниите за осигурување. Овие 

инструменти можат да ги користат корпоративните субјекти како замена за пренос од 

ризик на традиционалниот пазар, компаниите за осигурување или реосигурување како 

замена за преносниот ризик за реосигурување, односно ретроцесија.  

Стопанските компании по пат на инструментите на условниот капитал можат да договорат 

со некоја финансиска установа, најчесто со банките, парична позајмица, или пак издаваат 

нови акции по однапред дефинирани цени, а условно остварени по договор.  

На пример, производител на автомобили може да договори со банката во случај на 

настаната штета над одредена номинална вредност, која може да биде предизвикана од 

некоја природна катастрофа, на пример, земјотрес, зема заем од банката или издава акции 

кои банката ќе ги купи по однапред договорена цена, односно со камата. За возврат, 

производителот на автомобили се обврзува на банката да ѝ исплати одреден износ 

провизија за остварување на одредено право во случај на рецесија. На тој начин, 

производителот на автомобили обезбедува вонбилансно обезбедување за штетата која 

може да настане, а која не може да ја покрие со сопствени средства.  

Инструментите на условниот капитал имаат предност за стопанските компании да им 

овозможат елиминирања на трошоците, задржување на вишок капитал, обезбеден 

однапред, било по задолжување, било по акции. Во случај на невнимателност, во текот на 

времето кога осигурителното покритие е недостапно или е релативно скапо во однос на 

користењето на овие инструменти. Исто така, овие инструменти покажуваат значителна 

заштеда, како што покажуваат двата примери од 2000-та година. Royal Bank од Канада, со 

                                                            
7 Ehrhart Bryon: „Contigent Covers“, in Line, Morton(ed. ):Alternative Risk Streategies, Risk Waters Group Ltd, 
London, 2002, str. 155 
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примената на инструментите на условниот капитал се обезбедила од значајна кредитна 

штета. Производителот на гуми, Micheline, со примена на инструментите на условниот 

капитал се обезбедил во случај на значителен пад на бруто домашниот производ. 

Обезбедување на „капитал за секој случај“8, по пат на примената на инструментите на 

условниот капитал кои биле создадени од Швајцарската компанија за осигурување, Swis 

Re, значи значителна заштеда во однос на трошоците и во однос на прибирање на 

традиционално осигурително покритие или користење на традиционалниот пристап за 

заштита на билансната позиција.  

Под притисок на зголемените капитални потреби и потребите на вкупното прибирање на 

капиталот со цел обезбедување сигурност за осигурените од една страна и прифатлива за 

ангажираниот капитал за инвеститорите од друга страна за компаниите за осигурување и 

реосигурување, во текот на деведесеттите години на дваесеттиот век, почнале да ги 

применуваат инструментите на условниот капитал, чија клучна предност обезбедува 

поголема финансиска флексибилност.  

Познато е правилото за поголема сигурност во поглед на заштитата на осигурените, може 

да се оствари во ситуации кога компанијата за осигурување располага со поголем капитал 

и резерва на капиталот. Меѓутоа, поседувањето на вишок капитал во случај на 

непредвидливи трошоци ја намалува.  

Меѓутоа, поседувањето на вишок капитал во случај на непредвидливи трошоци ја 

намалува профитабилноста, затоа што капиталот не е профитабилно ангажиран што е во 

спротивност со инструментите на акционерите.  

 

1.2. Детерминанти на пазарниот механизам и современ пазар на осигурување 

Теоретските како и емпириските податоци покажуваат дека земјите кои имаат поразвиен 

финансиски сектор уживаат побрз и постабилен долгорочен развој. Добро развиен 

финансиски сектор има значително позитивно влијание врз продуктивноста, што по 

природа придонесува да се оствари повисок степен на долгорочен развој.  

Според Solow, et аl. (1956) „во отсуство на финансиски сектор кој може да обезбеди 

ресурси кои ќе ги трансформира техничките иновации во широка примена, технолошкиот 

напредок нема да има значително влијание врз економски раст и развој“. Исто така, бројни 
                                                            
8 Banham, Russ>Just-in-Case Capital:How Companies Are Tapping into Contingent Capital through of all Things, 
an Insurance Policy, CFO Magazine, June, 2001- http://www. cfo. com/article. cfm/2996186/c 3046506?f=magazine 
alsoinside 
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емпириски студии потврдуваат дека финансискиот сектор игра значајна улога врз растот 

на економијата во државите.  

Емпириски истражувања спроведени од страна на (King and Levine, 1993; Levine, 1997; 

Levine, Loayza, and Beck, 2000) за влијанието на банкарскиот сектор врз развојот на 

економијата покажа дека банкарскиот сектор придонесува за економскиот раст и дека 

постои позитивна причинско-последична врска помеѓу банкарскиот сектор и економскиот 

раст. Иако, нема сомневање за позитивната улога која ја има финансискиот сектор врз 

економскиот раст, сепак, тој не е истражуван на исти начин, односно како што истанува 

Favara (2003) „истражувачките студии до сега не го анализирале влијанието на 

финансискиот сектор или финансиските инструменти врз економскиот раст на исти 

начин“. Искуствата покажуваат дека поголем дел од литературата е фокусирана на банките 

и пазарите на капитал, додека постојат релативно мал број на истражувања за влијанието 

на осигурувањето врз економскиот раст.  

Иако, оваа дејност е малку запоставенa од страна на авторите, сепак скоро во сите 

развиени и земји во развој, компаниите за осигурување добиваат сѐ поголемо значење. 

Така, вкупната светска бруто осигурителна премија се зголеми за 50 проценти во периодот 

меѓу 1998 и 2011 година (52 отсто во животното осигурување и 49 отсто во неживотното 

осигурување), односно од 22 трилиони американски долари, порасна на 45 трилиони 

американски долари. При тоа земјите во развој за истиот период остварија значително 

побрз раст на нивните осигурителни пазари од развиените земји (330% наспроти 58% во 

периодот меѓу 1998 и 2011), пред сѐ, како одраз на либерализација и финансиската 

интеграција по спроведувањето на структурните реформи (Sigma No 9 2000; Sigma No 3 

2012). 

Осигурителниот сектор не само што придонесува за економски раст преку издавање на 

полиси за осигурување со кои им обезбедуваат одредена сигурност преку исплата на 

потенцијалните штети на корисниците на полисите, туку исто така преку 

комплементарноста со банкарскиот сектор и нивната сѐ поголема инвестициона функција, 

придонесува за развојот на економијата во една земја. Во првиот случај, осигурителната 

врска со банкарскиот сектор може да доведе до поттикнување на одобрување на банкарски 

заеми преку намалување на трошоците на компаниите на пазарот на капитал, што ќе влијае 

на економскиот раст преку зголемување на побарувачката за финансиски услуги (Grace 

and Rebello 1993). Исто така, осигурувањето на имот може да го олесни посредувањето на 

банките, преку делумна заштита со што ќе влијае на намалувањето на кредитниот ризик и 

преку тоа ќе се овозможи зголемување на кредитирањето (Zou and Adams 2006). Во 
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вториот случај, односно преку сѐ поголемата инвестиционата улога на компаниите за 

осигурување развојот на осигурувањето, особено развојот на животното осигурување, 

може да придонесе за економски развој на една земја, преку инвестициони фондови 

(заштеди) во акции и обврзници (USAID 2006). 

За важноста која ја има осигурувањето за економскиот раст е дискутирано на првата 

конференција на UNCTAD во 1964 година, на која е констатирано дека „развиен 

национален пазар за осигурување и реосигурување е суштинска карактеристика за 

економски раст“. Осигурувањето не само што ги олеснува економските трансакции, со 

преземање на ризици и штети, туку исто така, го промовира и финансиското посредување. 

Поконкретно, поттикнувањето на економскиот раст го обезбедува преку мобилизирање на 

заштеди, олеснување на трговијата, поефикасно управување со ризиците, ефикасна 

алокација на капиталот, а исто така може да биде замена или дополнување на владините 

социјални програми. Покрај тоа, емпириските докази од развиените економии покажуваат 

дека компаниите за осигурување се меѓу најголемите работодавци, инвеститори и даночни 

обврзници во САД9.  

Во литературата голем број на автори се потенцираат следниве предности на 

осигурувањето врз економскиот раст:10 

1) Подобрување на финансиската стабилност на луѓето и компаниите преку трансфер на 

ризикот;  

2) Овозможува зголемување на социјалната заштита со што се намалува притисокот врз 

државата;  

3) Подобрување на финансиската интермедијација, зголемување на ликвидноста и 

мобилизација на заштедите;  

4) Овозможува подобра алокација на капитал преку диверзификација на ризиците. 

Осигурувањето создава сигурност кај поединците и деловните субјекти во случај на 

настанување на штета тие да бидат соодветно обесштетени. Чуството на сигурност е 

неопходно за општеството да биде во можност да функционира ефикасно и да можат да се 

постигнат креативни достигнувања. Со други зборови, осигурувањето создава основа за 

преземање на инвестиции, како предуслов за економски раст. Со преземањето на ризикот 

од страна на компаниите за осигурување се намалува несигурноста и нестабилноста во 

                                                            
9Insurance Information Institute, 2009; Association of British Insurers, 2009; Comité Européen des Assurances, 2009 
10 Rejda, 2005; Skipper and Kwon, 2007; Dorfman, 2008 
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економијата и се намалува влијанието на потенцијалната криза на микро и макро ниво. 

Преку можноста за пренос на ризикот и надомест на штетата се охрабруваат економските 

субјекти кои чуствуваат аверзија кон ризикот да купуваат добра, особено оние кои се со 

поголема вредност, да инвестираат и тоа не само во постојните производи и производни 

процеси, туку и да инвестираат во оние проекти кои ги вклучуваат технолошките промени, 

со кои се зголемува производството и вработеноста и се овозможува економски раст.  

Сепак, одредени видови на осигурување, (како што е осигурувањето на вработените од 

страна на работодавците за различни видови болести и повреди на работното место) може 

да предизвикаат морален хазард кој може да предизвика негативни ефекти врз 

економијата, поточно врз економскиот раст. Имено, осигурувањето не само што им 

овозможува на осигурениците покривање на потенцијалните загуби во случај на 

настанување на штетни настани, туку исто така тоа може да придонесе осигурените да не 

преземаат превентивни мерки за намалување на потенцијалната штета. 

Речиси секој човек барем еднаш во животот има купено некој од видовите полиси за 

осигурување, како поединец или во состав на правниот субјект каде што е вработен. На тој 

начин за малку пари си обезбедува материјална заштита на својот живот или предметите 

што ги користи во секојдневието. Поединецот сам со сопствени средства не може да 

обезбеди соодветна заштита. Затоа се формира заедницата во која со свој придонес се 

обезбедува покривање на претрпената штета.  

Осигурувањето е институција преку која се надоместува определена штета настаната во 

општеството, во неговото стопанство или кај луѓето поради дејството на уништувачки 

сили и од несреќни случаи. Основен мотив за користење секаков вид осигурување е 

желбата за економска заштита од ризик, односно потребата од економска заштита. 

Општиот стопанско-технолошки развој се одразува и врз настанувањето на 

осигурувањето. Осигурувањето има примена во трговијата, сообраќајот, индустријата, 

техниката и др. Со осигурувањето им се дава економска заштита на сите. Економските 

последици се отстрануваат или се ублажуваат кај лицата чиј имот е уништен или оштетен. 

На тој начин настанатата штета се распоредува на целата заедница. 

Денес никој не ја оспорува извонредната улога на осигурувањето за стопанството на една 

земја. На друштвото за осигурување како посредник меѓу лицата што се осигуруваат му се 

доверува ракување со еден голем капитал што претставува национално штедење што е 

резервирано за непредвидени случаи11. Создавањето на еден фонд со ваква намена е 

економска потреба на секое општество. 
                                                            
11 Ж. Периќ – Д-р М. Бартош, Изедначење права о осигурању, Београд, 1935 год., стр.9 
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Осигурувањето има и превентивна и репресивна функција што укажува и на нашето 

позитивно законодавство. Успешното функционирање на осигурителната дејност се 

темели врз четирите закони што се најважни во осигурувањето, а тоа се: Законот за 

задолжително осигурување во сообраќајот12, Законот за супервизија на осигурување13, 

Законот за облигациони односи14 и Законот за трговски друштва15. 

Ако се тргне од податокот дека развиениот пазар на осигурување и реосигурување се 

смета за еден од основните показатели за економската развиеност на една земја, тогаш се 

доаѓа до сознание според кое осигурувањето е значајна детерминанта на економскиот 

развиток на земјата.  

Доколку се почитува сознанието дека осигурувањето помага во одржувањето на 

финансиската ликвидност и стабилност, ја намалува финансиската неизвесност во земјата, 

влијае врз забрзувањето на производството и трговијата, придонесува за поефикасна 

алокација на капиталот, тогаш е видлива позитивната улога на осигурувањето на 

динамизирањето на стопанскиот развој на земјите, одделни региони и во светот во целина. 

Фондовите кој се формирани од акумулираните средства имаат доста важна општествена 

функција, бидејќи претставуваат долгорочни средства, а секоја држава се залага да 

акумулира повеќе парични средства, бидејќи тоа овозможува поголема можност да се 

обезбедат финансии за општествена репродукција. Критериум за оценување на 

развиеноста на една држава, може да се каже, дека претставува животното осигурување. 

Имајќи го значењето, кое е огледиште на развојната политика, се насочуваат на домашно 

штедење и сопствените акумулации на земјата, со што средствата од животното 

осигурување заслужуваат внимание од страна на целата национална економија16. 

Животното осигурување во нашата земја е во постојан раст, и се смета дека е главен 

сегмент на пазарот на осигурување во Република Македонија. Животното осигурување во 

развиените земји е многу развиено, така што самите држави придонесуваат за поголем и 

побрз развој, бидејќи се смета за еден главен сегмент за подобро развиена економија на 

самата држава.  

                                                            
12 „Службен весник на РМ“,бр.88/2005, 70/2006, 81/2008 
13 „Службен весник на РМ“,бр.27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 88/2005, 79/200, 8/2008, 88/2008 ,67/2010 
14 „Службен весник на РМ“,бр.18/2001, 04/2002, 84/2008, 81/2009, 161/2009 
15 „Службен весник на РМ“,бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 47/2010 
16 Д-р.Антонио Тасиќ, ,,Осигурување на лица, посебно осигурување на живот во нашите сегашни услови“. 
Симпозиски реферат, Трогир, 1975 стр. 14 
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Во нашата земја, во изминатиот период, животното осигурување имаше ниско ниво на 

развиеност, но во овој период, сѐ повеќе секторот за осигурување има значајно развиен 

потенцијал и достигна двоцифрена стапка на пораст.  

Животното осигурување претставува значаен потенцијал за раст и развој на самата држава, 

така што нивото на неговата развиеност во една национална економија, го потикнува 

степенот на развој на самата држава. Високиот степен на развој на животното 

осигурување, придонесува за подобро развиено стопанство, односно зголемување на 

националниот доход на жителите, а од друга стана животното осигурување им нуди 

можност на луѓето да се заштитат себеси и својата иднина. 

 

 

1.3. Услови кои произлегуваат од ризикот на осигурувањето 

Ризикот претставува фундаментален поим кој што воопшто не е едноставен, ниту лесен за 

детерминација со оглед на неговите форми и облици во кои што се појавува во секој 

сегмент од општественото живеење. За да може ризикот да се дефинира и навремено 

препознае, како би можело навремено да се реагира, потребно е да се согледаат сите 

фактори кои го условуваат и одредуваат истиот и да се објасни нивната корелација. Кога 

под лупа се ставаат деловната дејност и работењето на современите компании, ризиците ги 

има во сѐ поголем обем и сѐ поразлични форми, во зависност од економскиот развој и раст 

на самата компанија, од што пак истовремено произлегува и потребата за управување со 

ризици, во рамките на таа компанија. 

За квалитетно управување со ризиците во рамките на компанијата или одредено трговско 

друштво, пред сѐ е потребно препознавање на видовите на ризици и начините на 

осигурување од ризици. Осигурувањето има витална улога како во општествениот, така и 

во приватниот живот на луѓето. Тоа овозможува намалување на несигурноста поврзана со 

неизвесни настани кои може да се случат во иднина и да предизвикаат безброј економски 

опасности. 

Условите за осигурување претставуваат составен дел од договорот за осигурување. 

Всушност, тие се и најважниот дел од договорот, од причина што во нив е детално уреден 

не само односот помеѓу договорувач/осигурен и осигурителот, туку и самото осигурително 

покритие за кое се склучува осигурувањето. Селекцијата на ризици и начинот на нивно 

остварување, од кое произлегува основаноста за надомест на штета се уредени преку 

одредби во самите услови. Осигурителот има обврска да го запознае договорувачот на 
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осигурувањето/осигурениот со условите за осигурување и при склучување на 

осигурувањето истите да му ги предаде во писмена форма. Дополнително договорените 

 ставки кои не се дел од условите се впишуваат на самата полиса во вид на клаузули. 

Во пракса се разликуваат:17 

 Општи услови за осигурување – одредби кои осигурителот ги носи однапред, со 

веќе дефинирана содржина, тие се дел од договорот за осигурување, а 

договорувачот на осигурувањето/осигурениот може во потполност да ги прифати 

или пак да ги одбие. 

 Посебни услови за осигурување – услови кои произлегуваат од општите, односно се 

нивна надградба за детално уредување на одредено покритие. 

 Клаузули на полисата – служат за прецизирање на покритието и утврдување на 

ризици надвор од горенаведените услови. 

Првите елементи – услови на осигурување се јавуваат кај Кинезите при транспорт на стока 

преку реката Јангцекјанг, како и во Вавилон уште пред 4 милениуми: во случај на губење 

на бродот на сопственикот му се надоместува штетата, а ако бродот стигне до крајната 

дестинација, сопственикот е должен да исплати дел од профитот. Пишани докази за 

осигурување постојат и во Хамурабиевиот закон од 2250 година п.н.е. во вид на прописи 

со кои се уредуваат взаемните обврски на учесниците во трговскиот караван со цел да се 

компензира било каква штета во случај на грабеж18. 

Главна цел при работењето на секоја компанија за осигурување е управувањето со 

ризикот, што може да се јави во текот на неговото функционирање, односно 

позиционирање на осигурителниот пазар. Ризикот може да потекнува од различни 

околности, а најчесто е поврзан со селекцијата на барањата за осигурување (според тоа 

дали тие ги исполнуваат критериумите и колку од нив можат да бидат прифатени, односно 

одбиени), зашто многу е важно дали и колку од нив ќе бидат наплатени за извршеното 

осигурување.  

Освен овој проблем, компаниите за осигурување често се соочуваат и со низа други 

проблеми, а еден од нив е проблемот со моралниот ризик. При осигурувањето, моралниот 

ризик се јавува кога осигуреното лице не ги презема потребните мерки за препазливост за 

да може да ги покрие штетите, бидејќи тие се покриени со осигурувањето. 

                                                            
17 https://www.triglav.mk/mk/edukacija/smisla-osiguruvanje 
18 https://www.triglav.mk/mk/edukacija/smisla-osiguruvanje 
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Иако осигурувањето треба да се третира како општествен однос на заемност и солидарност 

за превенција од ненастанување штети и надоместок ако истите настанат, сепак одделни 

поединци и/или правни субјекти често преземаат противправни дејства, односно вршат 

измами, па преку осигурувањето сакаат да се стекнат со противправна имотна корисност. 

Таквите дејствија го презентираат криминалитетот во осигурувањето. 

Управување со ризикот значи оптимизација на трошоците раководени на начин на кој 

никој нема да биде оштетен. За добро да се управува со ризикот потребно е фокусирање на 

идентификација, регулирање и елиминација на ризикот. Осигурувањето овозможува 

ефикасно управување со ризикот, вреднувајќи и трансформирајќи го ризикот. 

Со купување на осигурувањето ризикот се пренесува на друштвото за осигурување. 

Меѓутоа, она на што мора да внимаваат менаџерите на компаниите кога го пренесуваат 

ризикот на осигурувањето е фактот што осигурувањето има одредени свои ограничувања 

кои можат да се сумираат во следниве три видови на ризик:19 

1. Несигурност на исплатата (неусогласеност помеѓу вистинската изложеност на ризик и 

осигурителното покритие и непотполна компензација на настаната штета);  

2. Доцнење во исплатата (се јавува ризик за дополнителни штети како резултат на 

задоцнување со исплатата на штетата од страна на осигурителот);  

3. Ризик на осигурителот (ризик поврзан со неисполнување на паричните обрски од страна 

на осигурурителот). 

Иако е клучно настојувањето на секоја регулаторна рамка да се воспостави заштита за 

потрошувачите, односно во секторот на финансиските услуги и корисниците на 

финансиските услуги а во секторот осигурување осигурениот, секој облик на регулирање 

на деловните активности на пазарните субјекти мора да бидат усмерени во правец за 

стимулација на иновацијата и унапредување на довербата во функционирањето на 

пазарните механизми.  

Имено, регулаторните органи во услови на пазарното стопанисување не би смееле да 

влијаат на факторот понуда и побарувачката на пазар, туку да обезбедат услови на 

непречено функционирање на пазарот, при што клучно прашање на регулаторните органи 

се20: дали пазарните субјекти меѓусебно се разбираат, дали производите кои се предмет на 

пазарната трансакција ги исполнуваат улогите кои се наменети, дали и во кој степен е 

                                                            
19 “Operational Risk”, Incisive Media Investments Ltd, London ,December 2004 ,str.30 
20 Davies, Nigel: „Alternative Risk Strategies - Regulation“, in: Lane, Morton (ed): Alternative Risk Strategies, Risk 
Waters Group Ltd, London, 2002, стр. 607 



СОСТОЈБИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВОЈ НА СЕКЈУРИТИЗАЦИЈА НА РИЗИКОТ ВО 
БИЗНИСОТ ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	

 

                                                            Лаура Алими	 21	
 

можна загрозеност на потрошувачите во случај на неуспешен резултат од трансакцијата и 

дали договорите помеѓу субјектите го поддржуваат или прикриваат финансискиот 

криминал. Во таа смисла треба да биде дефинирана и регулативата која се однесува на 

применувањето на алтернативниот облик на трансфер на ризикот.  

 

1.4. Видови осигурување 

Во осигурувањето, на меѓународен план, сè уште не постои некој унифициран систем 

според кој би се извршило групирање на видовите осигурување, како што е 

класификацијата на дејностите на меѓународен план. Во рамките на Организацијата на 

Обединетите нации е изготвен и се применува децималниот систем на класификација на 

дејностите. Со примената на меѓународната номенклатура, сите дејности се делат на десет 

области, секоја област се дели на десет гранки, секоја гранка се дели на десет групи, секоја 

група се дели на десет подгрупи. Осигурувањето е 82 гранка. 

Во практиката, групирањето на одделни видови осигурување се врши според определени 

заеднички карактеристики и при нивно проучување се издвојува она што е 

карактеристично и заедничко за целата група. Врз основа на тоа се прават споредби на 

една група со друга група осигурување, нивните позитивни и негативни страни. 

Според член 5 од Законот за супервизија на осигурување, осигурувањето може да се врши 

во рамките на следниве класи на осигурување: 

1. Осигурување од последица на несреќен случај – незгода (вклучувајќи индустриски 

повреди и професионални заболувања), во случај на смрт или нарушување на здравјето, 

поради повреди, вклучува:  

- исплата на осигурената сума во еден целосен износ;  

- исплата на осигурената сума во рати;  

- комбинација на исплати од претходните два случаја;  

- исплата поради повреди, нарушување на здравјето или смрт на патници.  

2. Здравственото осигурување покрива:  

- еднократен паричен надомест за инвалиднина;  

- надомест на трошоците за болничко лекување;  

- комбинација на плаќањата од претходните два случаја.  
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3. Осигурувањето моторни возила (каско) ги покрива штетите за:  

- моторни возила со сопствен погон, освен шински;  

- влечни патни возила.  

4. Осигурувањето шински возила (каско) ги покрива штетите настанати на шински возила;  

5. Осигурувањето воздухоплови (каско) ги покрива штетите настанати на воздухоплови;  

6. Осигурувањето пловни објекти (каско) ги покрива штетите настанати на речни или 

езерски пловни објекти;  

7. Осигурувањето стока во превоз (карго) ги покрива штетите или губиток на стока во 

превоз, вклучувајќи го багажот, без оглед на видот на транспортот;  

8. Осигурувањето имот од пожар и природни непогоди ги покрива штетите или губитоците 

на имот (освен штетите на имот предвидени со точките од 3 до 7 ) во случај на:  

- пожар;  

- експлозија;  

- луња;  

- природни непогоди, освен луња;  

- земјиште што тоне или се лизга.  

9. Другите осигурувања на имотот ги покриваат штетите или губитоците на имот (освен 

штетите на имот предвидени со токите од 3 до 7) поради град или мраз, други штети, освен 

оние од точка 8 (на пример, во случај на кражба);  

10. Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила;  

11. Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови ги покрива штетите 

настанати од употреба на воздухопловот, вклучувајќи ја одговорноста на сопственикот;  

12. Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни објекти ги покрива штетите 

настанати од употреба на пловните објекти, вклучувајќи ја одговорноста на сопственикот;  

13. Општото осигурување од одговорност го покрива осигурувањето од одговорност од 

други одговорности, освен оние од точките од 10 до 12;  

14. Осигурувањето кредити покрива:  

- ризик од неплаќање (ненавремено плаќање) поради неликвидност или други 

околности;  
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- извозни кредити и други ризици во врска со извозот, трговијата и инвестирањето на 

странски и домашен пазар;  

- кредити со отплата на рати; 

- хипотекарни и ломбардни кредити;  

- земјоделски кредити.  

15. Осигурувањето гаранции ги покрива директно или индиректно гарантира за 

исполнувањето на обврските на должниците;  

16. Осигурувањето од финансиска загуби се јавуваат како резултат на:  

- ризик при вработување;  

- недоволен приход;  

- временски непогоди;  

- загубен приход;  

- непредвидени општи трошоци;  

- непредвидени трговски трошоци;  

- штета на пазарната вредност;  

- штета на рентата или приходот;  

- индиректни трговски загуби, освен оние наведени во претходните случаи;  

- други финансиски загуби (освен трговски) и  

- други видови финансиски загуби.  

17. Осигурувањето правна заштита ги покрива трошоците за правна помош и судски 

спорови;  

18. Осигурувањето туристичка помош за лица што се соочуваат со проблеми при патување 

или други случаи на отсуство од дома или од постојаното место на живеење.  

19. Осигурување живот (освен она наведено во точките од 20 до 23);  

20. Осигурување брак или породување;  

21. Осигурување живот во врска со удели во инвестициски фондови кога осигуреникот го 

презема инвестицискиот ризик во однос на промена на вредноста на инвестициските 

купони или други хартии од вредност на инвестициските фондови;  
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22. Осигурување на тонтина (здружение на рентиери) е осигурување лица здружени со цел 

заеднички да ги капитализираат уплатените влогови и соодветно на тоа да ги 

дистрибуираат акумулираните средства меѓу лицата што достигнале одредена возраст или, 

пак, меѓу корисниците на осигурувањето на починатите лица;  

23. Осигурувањето средства за исплата се базира врз актуарски пресметки при што во 

замена за еднократна или периодични уплати осигурените лица добиваат побарувања со 

одредено времетраење и износ. 

Секоја компанија за осигурување, според член 6 од Законот за супервизија на 

осигурување, врши работи на осигурување во една или во повеќе класи на осигурување во 

рамките на една од двете групи осигурување:  

 неживотно осигурување или  

 животно осигурување. 

Неживотното осигурување понатаму се разгранува на многубројни видови на 

осигурувања, но генерална поделба се прави помеѓу задолжително и доброволно 

осигурување. Задолжителните осигурувања се одредени од државата. Државата со свои 

прописи и одлуки одлучува кои осигурувања се задолжителни. Како најпознати 

задолжителни осигурувања во нашата земја се задолжителното здравствено и пензиско 

осигурување, за коишто државата има формирано осигурителни фондови. Други 

задолжителни осигурувања се на пример, осигурување од автомобилска одговорност и 

зелена карта како и осигурување од општа и професионална одговорност во одредени 

дејности. Доброволните осигурувања се оние осигурувања кои се склучуваат по сопствена 

слободна волја и уверувања, како резултат на потребата од конкретниот осигурителен 

производ. Таквите ги има многу, нивната поделба понатаму се разгранува според 

предметот на осигурувања како што се осигурување на имот во поширока смисла на 

зборот, осигурување на транспорт, осигурување на лица итн.  

Животно осигурување е исклучиво доброволно осигурување, коешто се склучува со цел 

осигурување на животот односно надомест на штета во случај на смрт и доживување, а 

може да опфаќа и дополнително осигурување од несреќен случај и дополнително 

осигурување од тешки болни состојби. Многу познати личности ги осигуруваат своите 

делови од телото или своите таленти, a се верува дека најскапата полиса за осигурување во 

светски рамки му припаѓа на американскиот режисер Стивен Спилберг, неговиот живот 

бил осигуран за $ 1.2 милиони долари21. 

                                                            
21 https://www.triglav.mk/mk/edukacija/koja-e-osnovnata-podelba-na-osiguruvanjeto 
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Договорите за осигурување со доброволен карактер се склучуваат врз основа на заеднички 

интерес и желба за склучување. Осигурителот воден од желбата да оствари што поголем 

профит кој се остварува со продажба на договори за осигурување, продава договори за 

доброволно осигурување. Осигурениот со цел да се заштити од ризиците што се 

зголемуваат од ден на ден склучува договори со доброволен карактер.  

Од ова произлегува дека и осигурителот и осигурениот имаат некакви материјални 

интереси, кои ги задоволуваат со склучување доброволен договор за осигурување од кој 

произлегуваат правата и обврските за двете страни потписници на договорот. Државата ги 

дефинира правилата на однесување на одделни субјекти при остварување на правата и 

обврските што произлегуваат од склучените договори за доброволно осигурување. Во 

земјите со развиена пазарна економија најголемиот дел од склучените договори за 

осигурување им припаѓаат на доброволните договори за осигурување. 

Особината на животното осигурување е значајна во финансискиот сектор затоа што, е 

извор на финансиски долгорочни инвестиции. Според тоа животното осигурување е главен 

генератор за раст на стопанскиот развој. Во извршувањето на своите задачи тоа врши 

кумулација на финансиски средства кој се користат за развој на општеството. 
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ГЛАВА 2 – КОНЦЕПТ НА РЕОСИГУРУВАЊЕ 
 
2.1. Реосигурување како клучен облик на трансфер на ризик кај компаниите за     
       осигурување 
 

Имајќи ја предвид нераздвојната поврзаност на реосигурувањето со осигурувањето, како 

примарен облик на пренос на ризик од осигурениот на осигурителот, реосигурувањето, 

како и осигурувањето првично се појавуваат во доменот на транспортните, односно 

морските ризици.  

Иако првите форми на осигурување се појавуваат уште во првобитната човечка заедница, 

формирање на племенски заедници, а во писмените траги во Кина уште 5 000 години, 

првите траги на реосигурување се појавуваат многу подоцна. Првиот пишан документ за 

постоење на реосигурување се јавува во XIV век во Италија. Уште во времето во Италија 

била исклучително развиена трговијата по море и компаниите кои го користат поморскиот 

сообраќај, вклучувајќи ги бродовите, товарот и животите на членовите на екипажот. Сето 

ова обезбеди богатите поединци да настапат со специјални цели, базирани на типични 

купопродажни договори22. 

Шпекулативниот карактер на овие видови осигурувања произлегува од фактот дека тие 

често пати ја изложувале целокупната сопственост за да профитираат на успешен 

поморски проект, при што во неприфаќањето на ризикот не користеле никакви 

статистички пресметки, кои се наоѓаат во основата на модерното осигурување. Со оглед на 

тоа што целокупната сопственост им била изложена на ризик за успешноста на 

претпријатијата кои го користат поморскиот сообраќај, тие на време почнале да ја сфаќаат 

потребата за пренесување на највисоки ставки од договорот на други лица за надомест. 

Првата пишана трага на таков пренос на ризик, што претставува суштински и прв пишан 

печат за почеток на реосигурување е регистриран во Ѓенова, во 1370 година23. 

Реосигурувањето претставува индиректна распределба на обврските од осигурувањето 

односно тоа е осигурување на самиот осигурител за дел од обврските што не може да ги 

покрие со своите расположливи средства. Оттука, реосигурувањето претставува 

вертикална поделба на ризиците, кои во однос на осигурените – осигурителот не се 

                                                            
22 M-r Vladimir Njegomir, TRADICIONALNI I ALTERNATIVNI TRANSFERI RIZIKA KAO OBLICI 
UPRAVLJANJA RIZIKOM OSIGURANJA, Novi Sad, 2009. god, str. 138 
23 M-r Vladimir Njegomir, TRADICIONALNI I ALTERNATIVNI TRANSFERI RIZIKA KAO OBLICI 
UPRAVLJANJA RIZIKOM OSIGURANJA, Novi Sad, 2009. god, str. 138 
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менува, но и не мора да се застане и остане кај еден реосигурител. Осигурителот може 

своите обврски од договорот за осигурување да ги пренесе во реосигурување, т.е. во 

покритие на друг осигурител, кој се нарекува реосигурител, врз основа на склучен договор 

за реосигурување. Помеѓу реосигурителот и осигурениот не постои директна обврска и 

осигурениот не знае за реосигурувањето и не мора да знае бидејќи сите свои права ги 

реализира директно и исклучително со осигурителот врз основа на склучениот договор за 

осигурување. Реосигурителот од договорот за реосигурување е во обврска да обезбеди 

надомест на осигурителот за своето учество во делот на ризикот кој го има преземено во 

свое покритие. Оттука, реосигурувањето може со право да се каже дека стана 

најраспространет, најбрз и најефикасен начин на амортизација на ризици24. 

Реосигурувањето има за цел на осигурителите да им ги предадат реосигурителните ризици 

(износите) кои ги примиле во осигурување, а кои самите не можат да ги носат. Практично 

реосигурувањето претставува осигурување на осигурителите. Секој осигурител има свој 

капацитет кој зависи од финансиските средства, т.е. резерви на сигурност, техничка 

премија и сл.  

Концентрацијата на луѓето, зградите, фабриките и инфраструктурата до кои дојде светот 

денес, доведува до тоа економски штетните настани од ист интензитет можат да ги 

загрозат поголемиот број луѓе и предизвикуваат поголема штета за имот, отколку досега. 

Овие карактеристики на современи услови на живот и бизнис потенцираат реосигурување 

како дополнителен вид на дисперзија на ризикот на осигурување. Имено, реосигурување 

претставува ризик за пренесување на осигурителни друштва на други осигурителни 

друштва или професионални реосигурители, односно во најкратко, реосигурување е 

осигурително осигурување.  

За полесно разбирање на поимот реосигурување укажува само употребата на зборот „ре“, 

што значи дека нешто се повторува, во случајов постои ризик за осигурување што е веќе 

прифатен во осигурителното покритие. Имено, реосигурување претставува продолжување 

на концептот на осигурување во смисла дека тој овозможува пренесување на ризикот во 

целост или делови од ризици за кои постои осигурителна обврска. Иако договорот за 

осигурување не е основан за реосигурување, не постои никаков правен однос помеѓу 

реосигурителот и осигурениот. Исто така, и покрај тоа што разликите во врска со 

реосигурување се разликуваат во однос на осигурувањето, пред сè во поглед на нивното 

гледање како договорна врска меѓу софистицирани страници, концептот за осигурување и 

                                                            
24 Ристо Фотов, Катерина Фотова, “Осигурување”, Универзитет “Гоце Делчев” – Штип, Економски факултет, 
Штип, 2014 година, стр. 253 
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реосигурување се слични, бидејќи и во случај на осигурување и во случај на 

реосигурување, една од договорните страни се обидува да обезбеди покривање од друга 

страна за штети кои можат да настанат со обезбедување на осигурениот случај. 

Во современите услови за бизнис, компаниите за осигурување се изложени во прилог на 

зголемување на веројатноста и интензитетот на штетните последици од реализација на 

ризик, како и на бројни притисоци од различни страни. Инвеститорите очекуваат висок 

принос врз основа на прифатлив ризик, компаниите за осигурување се заинтересирани за 

пониски франшизи, ограничено исклучување на ризик и способноста на осигурениите за 

подмирување на обврската, регулаторните власти бараат во согласност со прописите, 

високо ниво на транспарентност и солвентност на операции и, следствено, високо ниво на 

безбедност на договорите за осигурување и рејтинг. 

Агенциите се фокусирани на одржливоста на деловните стратегии и адекватноста на 

резервите на осигурените. Заедно со овие барања, маргините на профитабилноста на 

осигурените стануваат се помали и варијабилноста во постигнувањето на резултатите се 

зголемува.  

Компаниите за осигурување, со цел да ги исполнуваат горенаведените притисоци и 

особено со цел да се подобри солвентноста и истовремено да се минимизираат трошоците 

на капиталот, кој често се презентира како конфликтни барања, мора да ја ограничи 

нивната изложеност на ризик на прифатливо ниво. Ова може да се постигне со соодветна 

програма за реосигурување и структурирање, или комбинација од трансферот на ризик за 

реосигурување со други форми на трансфер на ризик и утврдување на соодветна големина 

на нето задржување. Во оваа смисла, стратешкиот пристап за реосигурување мора да 

содржи анализа на историските и очекуваните идни трошоци, влијанието на односите на 

профилот помеѓу враќање и ризик, во контекст на остварувањето на приходите, влијанието 

на потребниот капитал, алтернативни форми на трансфер на ризик и капиталните извори и 

нивните трошоци, како и варијабилноста на пазарниот ризик.  

Ефикасната стратегија за трансфер на ризикот од осигурување во реосигурување мора да ја 

одразуваат елементи како што се: портфолио микс, проектираните цели за раст во областа 

на рејтингот од реосигурување и целни приходи, како и големината на приходи, кои се 

определени како цел во контекст на усогласување со гореспоменатите притисоци25. 

Во суштина, постоењето на осигурување и реосигурување е атомизација на ризикот која се 

обезбедува со здружување и диверзификација. Положбата и улогата на реосигурувањето 
                                                            
25 M-r Vladimir Njegomir, TRADICIONALNI I ALTERNATIVNI TRANSFERI RIZIKA KAO OBLICI 
UPRAVLJANJA RIZIKOM OSIGURANJA, Novi Sad, 2009. god, str. 141 
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во контекст на атомизацијата на ризикот може најдобро да се објасни со можноста за 

диверзификација на одредени ризици.  

Според Cummins26, во таа смисла постојат четири видови на ризици: 

 локално осигурливи; 

 глобално осигурливи; 

 оние кои можат глобално да се насочат и диверзифицираат и  

 оние кои не е можно глобално да се насочат и диверзифицираат. 

Компаниите за осигурување прифаќаат ризици од голем број осигуреници, различни 

видови на диверзификација на ризикот, при што за компаниите за осигурување најдобра 

состојба е апсолутната независност, што значи дека ист тип на ризици не се под ист степен 

на влијание на опасностите. Исто така, компаниите за осигурување применуваат 

географска диверзификација, прифаќање на ризици осигурани од различни географски 

области и диверзификација според видот на осигурување. 

Компаниите кои се занимаваат со реосигурување се специфични по тоа што бараат добро 

оспособени и образовани, но не и обемен кадар. Искуствата зборуваат дека големите 

светски реосигурители од типот на Munchen Ruck, располагаат со обемна организациона 

поставеност и раширеност со свои филијали во земјата и во странство како и со голем број 

на стручни и високо специјализирани кадри27. Наспроти нив компаниите кои се занимаваат 

со реосигурителни работи, а потекнуваат од неразвиените земји и кои претежно се 

занимаваат со пасивно реосигурување надвор од својата земја, по број на вработени тоа се 

мали организации. Организациски, независно дали се мали или големи компании за 

реосигурување во основа содржат основна и пратечка дејност, организирани во посебни 

целини. 

Реосигурителни центри се појавуваат во реони во кои има голема концентрација на 

компании за реосигурување.  

Во зависност од територијата на којашто пазарот на реосигурување ја извршува својата 

дејност се дели на:  

 национален,  

 регионален и  
                                                            
26 M-r Vladimir Njegomir, TRADICIONALNI I ALTERNATIVNI TRANSFERI RIZIKA KAO OBLICI 
UPRAVLJANJA RIZIKOM OSIGURANJA, Novi Sad, 2009. god, str. 141 
27 Ристо Фотов, Катерина Фотова, “Осигурување”, Универзитет “Гоце Делчев” – Штип, Економски факултет, 
Штип, 2014 година, стр. 257 
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 меѓународен (глобален).  

Националниот пазар на реосигурување е ограничен на територијата на една држава. 

Неговата дејност се регулира од националното законодавство. Денес, во современи услови 

на живеење и работење пазарот на реосигурување има зголемен обем. Како последица на 

тоа, конкуренцијата во оваа област е многу поголема, што резултира со непрекинати 

промени во реосигурителниот бизнис. 

Реосигурителот пристапува во договорна облигација да го преземе ризикот на идните 

загуби во возврат за премија. Ако реосигурителот е способен да ја преземе финансиската 

облигација во случај на штета, тој мора да е во позиција да го преземе делот од ризикот за 

кој тој се обврзал. Тука се важни два параметри кои треба да бидат земени во предвид во 

вакво проценување, независно од ризикот кој е осигуран: 

 Очекувана годишна штета 

Реосигурителот треба да направи пресметка колку висока ќе биде годишната штета на 

осигураниот објект(индивидуален ризик) или пак на целото портфолио на осигурани 

објекти. Утврдувањето на пресметката како фигура во случајот, е основа за 

пресметувањето на премијата. 

 Екстремни случаи (настани) на штета 

Реосигурителот треба да направи пресметка колку висока ќе биде штетата на осигурениот 

случај. Оваа информација треба да биде искористена за да го спречи проблемот со 

приливот на пари, на пример, да се дефинира капиталната основа барана од компанијата 

или за одредување на соодветната сума на реосигурителното покритие. 

 

 

2.2. Управување со ризикот поврзан со работите на реосигурувањето 

 

Со оглед на фактот дека реосигурување претставува една работа која вклучува трансфер на 

ризик и последователно подобрување на финансиското управување на компаниите за 

осигурување и фактот дека реосигурителите на професионалната компанија се ангажирани 

во управување со ризикот за својата глобална дисперзија и следствено имаат 

долгогодишно меѓународно искуство во управувањето со ризикот, треба да се обезбеди 

пренос на осигурителниот ризик за реосигурување. Ако компанијата за осигурување на 

ефикасен начин го употреби реосигурувањето, таа ќе биде во можност да ги подобри 

своите операции и да ја зголеми финансиската моќ, која преку подобра заштита на 
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осигурените и акционерите ќе резултира во подобрување на благосостојбата на целата 

национална економија.  

Реосигурувањето е, како бизнис на пренесување на осигурителните ризици за компаниите 

за осигурување, врз основа на воспоставените долгорочни односи помеѓу осигурените и 

реосигурителите. Имено, станува збор за работни места кои се во голема мера засновани 

на добри познаници на луѓе кои ги претставуваат компаниите за осигурување и 

реосигурување. Односите што се воспоставени помеѓу осигурениците и реосигурителите, 

по правило, се долгорочни, односно ги надминуваат временските рамки на времетраењето 

на договорот за реосигурување, кој обично е ограничен со временски рок од една година. 

Основа за воспоставување на долгорочни односи е довербата помеѓу партнерите и 

потребата од соодветни информации 

За значењето на информациите во врска со реосигурувањето сведочи и ситуацијата што 

настана по катастрофалната сезона на ураганот од 2005 година, кога реосигурителите, за 

време на јануарското обновување на договорот за реосигурување во 2006 година, почнаа 

да применуваат поригорозни анализи на ризик што ги прифатија во реосигурување, што во 

голема мера влијаеше на подолготрајноста на постапките за обновување и склучување 

договор за реосигурување28. Во суштина, врз основа на информациите кои ги 

задоволуваат, во смисла на квалитет и квантитет, барањата на реосигурителите во однос на 

ефикасно и ефективно управување со ризик, реосигурителите не смеат да прифатат 

одредени ризици или во случај на прифатени ризици, тие се во можност подобро да се 

диверзифицираат, што во крајна линија има за цел да спречи ненадејни ситуации на 

негативни финансиски последици за реосигурителите. 

Иако учесниците на пазарот на осигурување и реосигурување по правило се конзервативни 

по прашањата за иновации, посебно радикалните, алтернативните облици за трансферот на 

ризик за осигурување, релативно брзо се прифатени како дополнителен облик на 

диверзификација на ризикот, односно собирање на капиталот, за што сведочи и учеството 

на синдикатот LOJD, познат по конзервативните пристапи за иновациите во трансакциите 

на трансферот на ризикот во осигурување на пазарот на капитал. Клучна причина за 

релативно брзото прифаќање на алтернативните облици на трансферот на ризик во 

осигурувањето била потребата за обезбедување нови извори на капитал во време кога 

капиталот и управувањето со ризикот биле од клучно значење за пазарот на осигурување. 

Освен влијанието на катастрофалните случувања, посебно значајни биле и притисоците на 

                                                            
28 M-r Vladimir Njegomir, TRADICIONALNI I ALTERNATIVNI TRANSFERI RIZIKA KAO OBLICI 
UPRAVLJANJA RIZIKOM OSIGURANJA, Novi Sad, 2009. god, str. 141 
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агенциите за рејтинг кои што ги зголемиле капиталните барања за покритието на 

изложеност за катастрофалните случувања, што од една страна предизвикало додатна 

потреба за капитал во смисла за трансферот на ризик во осигурувањето и реосигурувањето 

и во ретроцесионото покритие од друга страна условило додатно смалување на 

расположливиот капитал за прифаќање на ризикот на пазарот на реосигурување и 

ретроцесија.  

Во почетните облици на промена на пазарот на осигурување и реосигурување и пазарот на 

капитал, примарна улога во трансферот на ризикот на осигурување на пазарот на капитал 

имале компаниите за реосигурување. Иако компаниите за реосигурување го задржале 

приматот во доменот на трансферот на ризик на реосигурување на пазарот на капитал 

после сезоната на урагани од 2004 година и 2005 година и компаниите за осигурување 

почнале значајно да учествуваат во трендот на промени29. 

Промената на пазарот за осигурување и реосигурување и пазарот на капитал посебно е 

значајна во доменот на управување со катастрофални ризици за што сведочи ставот дека 

секој холистички пристап за управување со катастрофални ризици бара фокусирање и на 

институциите на пазарот за осигурување и реосигурување и на институциите на пазарот на 

капитал со цел добивање на одговор на прашањето како тие заедно можат да креираат 

оптимално решение. 

Поврзаноста на пазарот за осигурување и реосигурување постоела многу пред да се 

појават алтернативните облици на трансферот на ризик во осигурувањето со оглед на тоа 

дека осигурителите и реосигурителите се појавиле како инвеститори на пазарот на 

капитал, а од друга страна инвеститорите од пазарот на капитал вложувале свои средства 

во институциите на пазарот на осигурување и реосигурување било да е по пат на 

декапитализација на постоечките осигурители и реосигурители или по пат на инвестирање 

во основање на нови институции. Но, под промена на пазарот на осигурување и пазарот на 

капитал во контекст на алтернативното управување со ризикот се подразбира уривање на 

бариерите помеѓу овие два пазари со цел управување со ризикот во осигурувањето по пат 

на пазарот на капитал. Компаниите за осигурување и реосигурување сѐ повеќе добиваат 

улога на финансиски интермедијатори, што претставува потполно нова димензија на 

нивната работа, а од друга страна пазарот на капитал, односно инвеститори на пазарот на 

капитал кои што традиционално учествувале со ризици кои немаат карактеристики на 

осигурливи ризици како што се пазарни или кредитни ризици почнуваат да преземаат 

                                                            
29 Lane Morton: Capital Markets Reinsurance Inc.,Trade Notes, Lane Financial, L.L.C., 2008, str. 4 
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традиционална улога во компаниите за осигурување и реосигурување со директно учество 

во управувањето со ризиците во осигурувањето.  

Компаниите за реосигурување се изложени на слични ризици во нивниот бизнис, како и во 

компаниите за осигурување. Ризиците кои се изложени на реосигурување вклучуваат 

осигурување на ризиците преземени од страна на компаниите за осигурување, како и 

ризиците специфични за активностите на осигурување и реосигурување, инвестиции, 

кредитниот и оперативниот ризик и други ризици кои произлегуваат од работењето. Исто 

така, во контекст на агрегатната изложеност на ризиците, значајни се ризиците кои 

произлегуваат од несоодветното работење на компаниите за осигурување, кои пак 

искажуваат осигурување на ризик во реосигурување во однос на случајни или намерни 

пропусти во проценката на ризикот во придружба на осигуреникот, несоодветно 

определување на премии за осигурување и несоодветна контрола на барања за оштета.30  

Во еден поширок контекст, набљудувањето на ризиците поврзани со спроведување на 

реосигурување, потребно е да укаже постоење на ризик кој влијае на другата страна во 

такви операции, односно постоењето на кредитен ризик на компаниите за осигурување. 

Според кредитниот ризик, во оваа смисла, се подразбира ризик дека реосигурувачот нема 

да биде во состојба до датумот на доспевање да ги подмири своите обврски кои 

произлегуваат од надоместок или учество на компанијата за осигурување, која произлегува 

од фактот дека реосигурувањето и осигурувањето претставува ветување за плаќање на 

можните штети во иднина во замена за одредена сума на премија во сегашноста.  

Компаниите за осигурување управуваат на различни начини со овој ризик, вклучувајќи и 

внимателна анализа на росигурителот, условите на договорот за реосигурување, оцената 

на финансиската моќ на реосигурителот од страна на рејтин агенција итн.  

Алтернативните облици на трансфер на ризик во осигурувањето, во доменот на животните 

осигурувања, традиционално се применуваат со цел финансирање на ризикот и 

обезбедување на капитал со цел задоволување на регулаторните барања. Додека се во 

доменот на неживотните осигурувања, овие облици на трансфер на ризик се применуваат 

со цел зголемување на капацитетот, обезбедување на можност на додатна диверзфикација 

на ризикот со комбинирање со традиционалното реосигурително покритие, како и 

остварување на трошковна ефикасност во услови во фаза на растечките премии на 

реосигурување и ретроцесија.  

                                                            
30  Stettler, Heinz; Eugster, Fritz and Kuhn, Michael: Reinsurance matters: A manual of the non-life branches, Swiss 
Re, Zurich, 2005, str. 28 
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Алтернативните облици на трансфер на ризикот во осигурувањето, во споредба со 

реосигурувањето, но и меѓусебно имаат бројни предности и недостатоци. Додека 

поголемиот дел се алтернативни инструменти за трансфер на ризик во осигурувањето 

освен дериватите изведени на основа на ризик во осигурувањето со кои се тргува на 

берзите, но и надвор од берзите, го елиминира постоењето на кредитен ризик, 

традиционално поврзано со работите во реосигурувањето, тие воглавно предизвикуваат 

опасност од изведување на ризик во бизнисот, односно, ризик во случај на остварување кој 

е предмет на трансферот, нема да донесе адекватно обесштетување на осигурените.  

Клучна предност на алтернативните облици на трансфер на ризикот во однос на 

традиционалното реосигурување е минимизација на кредитниот ризик, во поглед на 

минимизирање на моралниот хазард, присутен во традиционалното осигурување и 

реосигурување.  

Во алтернативните облици на трансфер на ризик во осигурувањето можат да бидат 

смалени трошоците на осигурителот и реосигурителот, поврзани со докажување на 

исчезнување на штетата, бидејќи кај оние облици кои се засновани на индекс, доволно е со 

истиот да постигнале одредена вредност. Алтернативните облици на трасфер на ризикот, 

со обезбедување на повеќегодишно покритие, ги елиминираат негативните впечатоци на 

цикличните движења на премијата и капацитетот на пазарот за реосигурување. 

Но, реосигурувањето обезбедува покритие, кое што во потполност е усогласено со 

вистинските штети кои може да ги претрпи осигурителот, со што се елиминира 

постоењето на основна разлика, карактеристична за алтернативните облици на трансфер на 

ризик во осигурувањето. Реосигурувањето дава покритие скоро за сите ризици кои што ги 

исполнуваат условите за осигурливост, додека алтернативните облици на трасфер се 

користат во најголема мера за катастрофални ризици. Освен тоа, реосигурувањето 

претставува облик на покритие кај кого не доаѓа до исцрпување на покритието во случај на 

пропорционални договори во реосигурувањето, а во случај на исцрпени покритија кои се 

можни кај непропорционалните договори за реосигурување, овозможено им е на 

компаниите за осигурување со плаќање на одреден додатен износ на премија да го обноват 

реосигурителното покритие. 

Додека традиционалното реосигурување е составен дел на вообичаената пракса, примената 

на алтернативните облици на трансфер на ризик претставува ново решение кое бара 

присуство на интердисциплинарни тимови на професионалци со знаење не само од областа 

на осигурувањето, туку и од сметководство, моделирање на ризикот, права, оданочувања, 

како и функционирање на пазарот на капитал со што јасно се условува комплексноста на 
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овие облици на трансфер на ризик и последователно високите трошоци и релативното 

долго временско ангажирање што е случај со традиционалното реосигурување. 
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ГЛАВА 3 – КОНЦЕПТ НА СЕКЈУРИТИЗАЦИЈА  

3.1. Секјуритизација како најзначајна финансиска иновација на 21-ви век 

Секјуритизација претставува процес на земање некој неликвиден финансиски инструмент, 

каков што е, на пример, кредит за купување куќа, групирање на поголем број такви 

кредити и издавање ликвиден финансиски инструмент (хартии од вредност) врз основа на 

тие кредити. Секјуритизацијата претставува посредна продажба на кредитите пред рокот 

на достасувањето, т.е. на одреден начин тие се претвораат во хартии од вредност, кои се 

продаваат на пазарот. Секјуритизацијата претставува една од најзначајните финансиски 

новини во последните четириесет години, бидејќи од корен ја измени природата на 

процесот на кредитирањето31. 

Секјуритизацијата на кредитите се спроведува така, што најпрвин се прави група кредити 

(pool of loans) и врз таа основа се издаваат хартии од вредност, кои им се продаваат на 

инвеститорите. Kредитите треба да поседуваат слични карактеристики, а тоа значи дека 

треба да станува збор за ист вид кредити (на пример, станбени, автомобилски итн.), со 

сличен рок на достасување, да носат слична каматна стапка, да се одликуваат со слично 

ниво на ризик итн. 

Банката што ги одобрила кредитите се нарекува поттикнувач (originator), додека 

институцијата што ја презема (купува) групата кредити се јавува како издавач на хартиите 

од вредност. Всушност, банката што ги одобрила кредитите може самата да ги групира и 

врз основа на нив да издаде хартии од вредност, или пак, тоа да го направи посредно. 

Вториов начин се применува почесто и тука банката основа посебна институција, позната 

како средство за посебна намена („Special purpose vehicle“, SPV), која претставува 

самостојно правно лице, што постои независно од банката којашто го основала. Оваа 

институција ги купува кредитите од банката и врз основа на нив издава хартии од вредност 

кои им ги продава на инвеститорите (други банки, државни агенции и институционални 

инвеститори). Притоа, со парите добиени од продажбата на хартиите од вредност, 

средството за посебна намена ги плаќа кредитите купени од банката-поттикнувач32. 

Продажбата на хартиите од вредност се врши посредно, преку дилери. Издадените хартии 

од вредност најчесто носат постојани каматни стапки и се отплаќаат во месечни, 

тримесечни или полугодишни рати, меѓутоа постојат и хартии од вредност со променливи 

                                                            
31 www.bankarstvo.mk 
32 www.bankarstvo.mk 
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каматни стапки. За да ги намалат трошоците на финансирањето, банките применуваат 

различни начини за зголемување на квалитетот на хартиите од вредност: 

 обезбедуваат гаранција од друга банка, државна агенција или компанија за 

осигурување; 

 нудат инструменти за обезбедување на хартиите од вредност; 

 чуваат парична резерва наменета за покривање на загубите на кредитите; 

 издаваат хартии од вредност во помал износ од вредноста на групата кредити итн. 

Процесот на секјуритизација е процес преку кој кредитите и други побарувања се ре-

пакирани и пласирани на инвеститорите во вид на обврзници. Инвеститорите купуваат 

ваков тип на хартии од вредност кои се „поддржани” од кредити и побарувања. Овие 

обврзници се наречени хартии од вредност поддржани или поткрепени со средства (Asset 

Backed Securities). Ризикот од кредитите или побарувањата е трансформиран од банката 

која иницијално го изложува на пазарот со обврзници.  

Секјуритизацијата дозволува трансформирање на неликвидни средства во средства кои се 

тргуваат. Самата трансакција генерира готовински приливи на основачот, кој, пак, може да 

биде искористен за зголемување на бизнисот без зголемување на основачкиот капитал. Во 

типична трансакција, СПВ (Special Purpose Vehicle) е основано од банката. Ова всушност е 

одделна компанија која од основачот ги купува средствата кои се во процесот на 

секјуритизација. Оваа купопродажба е финансирана преку издавање на обврзници, кои, 

пак, понатаму се именувани како АБС (Asset Backed Securities)33. Банките мора да го 

почитуваат минималниот основачки капитал кој е мерен преку процентот на ризичните 

средства. Да претпоставиме дека една банка држи минимум од капиталниот услов за 

нејзините средства. Единствениот начин да се дозволат други заеми е преку враќање на 

постоечките заеми или преку зголемување на основачкиот капитал. Алтернативна солуција 

е преку процесот на секјуритизација. Преку секјуритизација, банката се „ослободува” од 

определена група на хомогени кредити (на пример, хипотекарните кредити), со што се 

генерираат парични средства, сè со цел да бидат инвестирани во нови заеми. Исто така, 

инвеститорите имаат бенефиции од овој процес, со тоа што имаат пристап до инвестиции 

во хартии од вредност поинакви од претходно достапните. Овие средства даваат висок 

премиум во споредба со исто рангирани корпоративни обврзници. Сето тоа е поради 

нивната релативна комплексна структура и ризикот кој се презема. Секако, квалитетот на 

овие хартии од вредност е во зависност од квалитетот на средствата кои се 

                                                            
33 Љупчо Давчев „Инвестиционо банкарство“, Штип, 2013 година 
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секјуритизирани. Секое средство, чиј готовински тек може респективно да се предвиди, 

може да се стави во процесот на секјуритизација - од кредитни картички или трговски 

побарувања, до секој тип на банкарски заеми. 

Повеќето од трансакциите во овој процес на секјуритизација, вклучуваат и т.н. кредитно 

подобрување или кредитно зајакнување. Улогата овде е да се зголеми квалитетот на 

издадените обврзници. Многу мал број средства во овој процес на секјуритизација може да 

бидат во повисоко рангираните хартии од вредност опфатени со секјуритизацијата. Овде 

постојат повеќе техники кои, пак, грубо може да бидат класифицирани во две категории - 

внатрешни и надворешни.  

Секјуритизацијата за прв пат се појавува во САД во раните седумдесетти години на 

дваесетииот век, а нејзиното настанување е поврзано за монетизацијата на групи од 

хипотекарните заеми. После II светска војна во САД постоело намалување на капиталот 

потребен за финансирање на станбени градби и за купување на станови, па затоа 

федералната влада креирала систем за подршка на хипотекарните кредити за кои подоцна, 

во текот на седумдесетите години почнала да ги претвора во ликвидни хартии од вредност 

и трансфер на пазарниот капитал преку приватни корпорации Fannie Mae i Freddie Mac34 за 

кои националната асоцијација на хипотеки во сопственост на владата (Government National 

Mortgage Association), позната под името Ginnie Mae, давала гаранција.  

Прва хартија од вредност е креирана на основа на одобрен хипотекарен кредит (mortgage 

backed security) емитувана во 1970 година35. Секјуритизацијата оттогаш па сѐ до ден денес 

доживеала голем развој.  

Секјуритизацијата како процес на групирање на хипотекарни кредити од билансот на 

состојба на банките и нивно трансформирање во хартии од вредност претставува прв 

облик на конвергенција од банкарското работење и пазарна хартија од вредност. Освен 

развојот на секјуритизацијата на хипотекарни кредити со тек на време се развива и 

секјуритизација на други побарувања.  

Првите секјуритизации кои не биле поврзани со хипотекарните кредити биле осигурувања 

на лизинг за компјутери од 1985 година. Во истата година креирани се хартии од вредност 

по основа на кредит за автомобили, додека во 1987 година се појавува првата 

секјуритизација за побарување по основа на кредитна картичка. Првите секјуритизации во 

                                                            
34www.whitehouse.gov/news/releases/2008/09/20080907-4.html 
35 Stone, Charles Austin and Zissu, Anne: The Securatization Markets Handbook: Stuctures and Dynamic of  
Mortgage - and Asset- backet securities, Bloomberg Press, Princeton, N.J. , 2005, стр. 4  
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Европа исто така се поврзани за хипотекарни кредити и се јавуваат 1987 година во Велика 

Британија. 

Меѓутоа, секјуритизацијата не е подеднакво развиена во развиените земји, како што се 

очекувало. Секјуритизацијата е најразвиена во САД, потоа во Европа а на трето и четврто 

место се наоѓаат Јапонија и Австралија. Иако некои од земјите во развој имаат значителен 

напредок во секјуритизацијата, како што се Кина, Мексико, Јужна Кореја и Турција, во 

блиска иднина може да се очекува значаен развој на секјуритизацијата и во земјите во 

развој36.  

Секјуритизацијата во Европа спрема степенот на развиеност е пониска од нејзината 

примена во САД, затоа што секјуритизацијата прво се појавила во САД и поради тоа што 

во Европа не постоела доволна заинтересираност за овој механизам, поради недостаток на 

институции како и недоволна пазарна ликвидност. Меѓутоа, во поново време во Европа, 

каде што секјуритизацијата почнала да се развива во текот на осумдесетите години, 

благодарение на елиминацијата на правните пречки на развојот на секјуритизацијата како 

и економското опоравување, ниските каматни стапки, големата побарувачка на 

инвеститори, дошло до исполнување на континуираниот раст на креирање на хартии од 

вредност по основа на осигурената позиција на имотите.  

Во текот на 2007 година доаѓа до успорување на растот на секјуритизацијата, поради 

опаднатата ликвидност и кризата во САД која стана и глобална благодарение на 

рекордното креирање на хартии од вредност во првата половина од годината, дошло до 

раст на вкупната вредност на секјуритизацијата на 496.7 милијарди евра, што претставува 

раст за 3,3% во однос на 2006 година. Освен развојот на секјуритизацијата во земјите од 

Западна Европа се позначајно учество имаат и земјите од Источна Европа, особено Русија 

каде што првата хартија од вредност креирана е по основа на хипотекарен кредит во 2006 

година. 

 

 

 

 

 

                                                            
36 Batchvarov, Alexander “Overview of the Structured Credit Markets: Trends and New Developments”, in: 
Servigny, Arnaud De and Jobst, Norbert: The Handbook of Structured Finance, McGraw-Hill Companies, Inc, New 
York,2007, str. 1 
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Графикон 1 - Раст на секјуритизацијата во Европа во периодот од 2000 до 2007 година     
                        (во милијарди евра) 

 
Извор: ESF Securitisation Data Report, European Securitisation Forum, London, 2008, стр. 5 

За разлика од Европа, во САД во текот на 2007 година, после десетгодишен раст на 

вредностите на секјуритизацијата намалено е емитувањето за околу 29% во однос на 2006 

година. Емитувањето на хартии од вредност по основа на имотната позиција во висина од 

864 милијарди долари во 2007 година била пониска од 2004 година кога вкупниот обем 

изнесувал 858 милијарди долари. Ваквата ситуација е последица на голем пад во висина од 

околу 58% на ново креираните хартии од вредност по основа на хипотекарни кредити, а 

што е последица на кризата на финансискиот пазар во САД, предизвикана од креирањето 

на хартии од вредност по основа на хипотекарни кредити. 

 
Графикон 2 - Раст на обемот на секјуритизација во САД во периодот од 1998 до 2007     
                       година (во милијарди долари) 

 
Извор: Globe White Page Ltd., London, 2008, стр. 18-21 
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Освен развојот на вкупната вредност на трансакција на секјуритизацијата со текот на 

времето дошло до проширување на примената на секјуритизацијата. Имено, иако првите 

секјуритизации се однесувале теоретски гледано на било кој вид на готовински тек би 

можеле да бидат основа за спроведување на процес на секјуритизација. При тоа мораат да 

бидат исполнети некои услови како што се37:  

 способност на трансферирање на правната сопственост над готовинските текови на 

позицијата на активата на иницијаторот на друго лице, а во корист на инвеститорот 

на хартиите од вредност емитувани по основа на тие готовински текови,  

 позицијата на активата која се користи во секјуритизацијата мора да ги предвиди 

стабилните готовински текови и потребно е да постојат одредени податоци за 

перформансите на конкретните позиции на активата затоа што тие податоци се 

потребни за рејтингот на агенциите за да го одредат нивниот кредитен ризик.  

Освен секјуритизацијата на хипотекарни кредити, секјуритизацијата може да биде барана 

по основ на: 

 одобрени кредити за купување на автомобили и други банкарски кредити, 

 побарувања по основ на кредитни картички,  

 одобрен лизинг за купување на опрема и автомобили,  

 побарувања од извоз,  

 изнајмувања,  

 давање на комунални услуги, како и сите други побарувања кои ги исполнуваат 

наведените услови. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
37 Batchvarov, Alexander; Collins, Jenna and Davies, William: ‘Mechanics of Securitisation’, in Fabozzi, Frank J. 
and Choudhry (eds.) The Handbook of European Structured Financial Products, John Willey & Sons, Inc., New 
Jersey, 2004, стр. 39 
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Графикон 3 - Секјуритизацијата во 2007 година во Европа во однос на видовите на     
                         актива (во милијарди евра) 

 

Извор: ECF Securitization Date Report, Europian Forum, London, 2008, p.5 

Прашањето околу регулирање солвентност и оданочувањето, како и придружните 

сметководствени правила за спроведување трансакција за трансфер на ризик на 

осигурување со примената на алтернативни облици на трансфер се клучни за нивниот 

развој во идниот период. Регулативата како и сметководствените правила во голема мера 

се широко прифатливи во било кои финансиски иновации па така се применуваат и во 

алтернативните облици за трансфер на ризик. За развојот на алтернативните облици на 

трансфер на ризик јасно сведочат основањето на реосигурителните стредства за посебни 

намени, клучни во процесот на секјуритизација на ризикот и негов трансфер на пазарот на 

капитал на Бермудски и Кајмански острови во Ирска, заради поволната регулаторна клима 

и ниските даночни оптеретувања во оваа земја. 

Секјуритизацијата може да се дефинира како процес со кој заемите, побарувањата од 

купувачите и останатите финансиски инструменти се задружуваат на едно место, при што 

нивните готовински текови или економски вредности се пренасочуваат како поткрепа на 

плаќањата по соодветни вредносни хартии. Овие вредносни хартии, кои обично се 

нарекуваат вредносни хартии поткрепени со актива или ABS, се издаваат и се продаваат до 

инвеститорите, до институции на јавни и приватни пазари, од страна или од име на 
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издавачите, кои ја користат секуритизацијата за да ги финансираат своите деловни 

активности38. 

Финансиската актива, која служи како поткрепа на плаќањето по ABS, вклучува домашни 

и комерцијални хипотекарни заеми, како и најразлична нехипотекарна актива како: 

трговско побарување, биланси од кредитни картички, потрошувачки заеми, побарувања од 

закупи, заеми за автомобили и други потрошувачки и деловни побарувања.  

За процесот на секјуритизација, покрај овие форми на актива, може да се употреби 

буквално секаква актива која поседува вредност што реално може да се определи или што 

генерира реално предвидлив иден тек на приходи. Како резултат на тоа, секјуритизацијата 

се прошири за да опфати широк спектар добро позната актива, како осигурителни 

побарувања, обврски од шпедитери на железница, заеми од комерцијални банки, 

побарувања по основ здравствена заштита, обврски од купувачот до производителите на 

природен гас и идни права на плаќања хонорари во забавната индустрија, меѓу многу 

други. Тоа е процес низ кој активата се здружува и се продава како вредносни хартии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
38 Бентотн Е. Гуп, Џејмс В. Колари, Комерцијално банкарство - управување со ризик, трето издание, Арс 
Ламина ДОО, 2011 година, стр. 17 
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3.2. Структура и субјекти карактеристични за трансакцијата на секјуритизација 

 

Она што е од особена важност за дефинирање на структурата и субјектите кои учествуваат 

во процесот на секјуритизација е разбирање на потребата на самиот процес. Тоа е потреба 

од самиот иницијатор, т.е. од корисникот или активаторот на процесот на секјуритизација 

со пренос на одредени позиции на активата, односно побарувања да обезбеди прилив на 

ликвидни финансиски средства. Секјуритизцијата претставува облик на интеграција на 

управување со финансии и ризик, првенствено со кредитниот ризик од позиции на актива 

кои се осетливи, односно кај кои постои изложеност на овој ризик. Самиот процес на 

секјуритизација се однесува на продажбата на позициите на активата кои се изложени на 

кредитен ризик на инвеститорите кои за возврат добиваат хартии од вредност, најчесто 

обврзници, чии готовински текови, односно исплатата на главнината и каматата се 

колатеризирани позиции на активата од билансот на состојба на иницијаторот на 

трансакцијата. 

Во типичната трансакција на секјуритизацијата, позицијата на сопственост започнува така 

што банката или компанијата која сака да ја монетизира својата актива (иницијатор на 

трансакцијата) врши избор на сопственост и после тоа избраниот имот, најчесто група 

позиции на активата, ги трансформира на средства за посебна намена, односно друг 

ентитет кој е правно неповрзан со иницијаторот, со што е овозможено одвојување на 

кредитниот ризик својствен за сопственоста во која се трансформира и вкупниот ризик на 

работење на иницијаторот39. Средство за посебна намена се основа со единствена цел на 

управување со активата која е предмет на секјуритизација, односно служи за посебна 

намена, а таа посебна намена овозможува одвојување на активата која е предмет на 

секјуритизација од ризикот на банкрот на иницијаторот на трансакцијата. 

На основа на трансформираната сопственост, средството за посебна намена врши емисија 

на хартии од вредност, најчесто обврзници, кои се со загарантирана сопственост, кои ги 

продаваат инвеститорите на пазарот на капитал. Овој трансфер на позиција на активата 

обично се карактеризира како вистинска продажба, земајќи во предвид дека готовинските 

текови по основ на позицијата на активата кои се предмет на секјуритизација се 

трансформирани на средство за посебна намена. 

Кога се структуира секоја трансакција на секјуритизацијата, неопходно е да се преземат 

одреден број чекори како трансакцијата би била успешна, односно како всушност би се 

остварил посакуваниот резултат. Сите овие чекори го опфаќаат идентификувањето на 

                                                            
39 Нацрт закон за секјуритизација на побарувања, Народна банка – Србија, 17 Јануари, 2008 година 
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економските мотиви на самиот иницијатор и инвеститор, дизајнирање средства за посебна 

намена како клучна институционална инфраструктура, која ќе овозможи спроведување на 

секјуритизација и дизајнирање хартии од вредност, кои ќе се емитуваат како резултат на 

процесот на секјуритизација на позиција на сопственост. 

Од фундаментално значење за секоја секјуритизација е да се идентификуваат економските 

мотиви на иницијаторот за секјуритизација кои не смеат да бидат водени исклучиво само 

од желбата за остварување одредени даночни или сметководствени ефекти, туку треба да 

бидат водени исклучиво со цел за креирање вредности поголеми одколку во случај кога се 

применуваат некои алтернативни облици на финансирање како и интересот на 

инвеститорот за хартиите од вредност кои ќе се емитуваат како резултат на процесот на 

секјуритизацијата.  

Креирањето на институционалната политика на трансакцијата на секјуритизација е 

централен дел на структуирањето на трансакциите. Дизајнирањето на институционална 

форма на средства за посебни намени како клучен посредник во сите трансакции на 

секјуритизација е клучен чекорот во структуирањето на успешна секјуритизација.  

Типична структура на трансакција на секјуритизација е кога средството за посебна намена 

е основано како корпорација, односно како компанија за управување со фондот за 

секјуритизација. Во тој случај, компанијата иницијатор на трансакцијата од избраните 

позиции на активата ги продава средствата за посебни намени за готовина, а средствата за 

посебни намени ги емитува како хартии од вредност, како сопствени обврски, односно 

како хартии од вредност колатерализирани во активата на компанијата за посебни намени.  

Средството за посебна намена може да биде основано, во поедини земји со англо – 

саксонски права, како фонд (траст). Доколку средството за посебни намени е основано 

како фонд, тогаш структурата на трансакциите содржи два фонда, при што, само 

средството за посебни намени, таканаречено главен (мастер) фонд купува позиции на 

активата од иницијаторот, а тоа купување го финансира со емисија на хартии од вредност. 

Изворните позиции на активата не служат како обезбедување на емисии од хартии од 

вредност на главниот фонд.  

Средство за посебна намена може да биде формирано исклучиво за одредени трансакции 

после чие извршување, односно доспевање на емитираните хартии од вредност се гаси или 

може да биде основано за извршување на повеќе трансакции од повеќе иницијатори. 

Обликот на основање на средствата за посебна намена се разликува од случај до случај, 

при што, неопходно е да се разгледаат сите предности и недостатоци на поединечните 
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облици, посебно трошковните, даночните, правните, комерцијалните и регулаторните 

аспекти.  

При структуирањето на трансакцијата на секјуритизација неопходно е да се одреди и 

дизајнот на хартијата од вредност која ќе биде емитирана на основа на избраните позиции 

на сопственост како би се задоволиле желбите на иницијаторот на трансакции, но и на 

самиот инвеститор. Потребно е да се одреди рокот на доспевање на хартиите од вредност, 

кој по правило е одреден од природата на позициите на сопственост кои се предмет на 

секјуритизација и може да достигне и до 30 години. Потоа, потребно е да се одреди 

потребата за рати на различните нивоа на подреденост. Во одредени случаи, можно е 

емитирање на хартии од вредност кои ќе бидат единствени во поглед на покривање на 

ризикот, односно сигурноста на пласманот за инвеститорот.  

Меѓутоа, некогаш е потребно да се обезбеди на различни типови на инвеститори, разлилна 

ризичност на хартии од вредност. Во тој случај се применуваат различни рати или одвоени 

емисии од хартии од вредност кои меѓусебно се разликуваат по степенот на ризичност, 

односно степенот во исплатата на обврските. Штом е повисоко нивото на т.н. 

старешинство во структурата на капиталот на иницијаторот, толку е помала ризичноста со 

оглед дека е збор за дел од капиталот, чии сопственици имаат право на исплата во однос на 

пониско ниво на должничкиот капитал и во однос на сопственичкиот капитал. Потребно е 

да се одредат целни кредитни рејтинг хартии од вредност кои ќе бидат емитирани. Во таа 

смисла, потребно е да се следат деталните упатства на рејтинг агенциите во поглед на 

минималните желби кои мораат да бидат исполнети како би се остварил одредениот 

рејтинг. 

Освен клучните три субјекти кои се вклучени во секоја трансакција на секјуритизација во 

трансакциите на секјуритизација, може да се појават и други учесници кои не се вклучени 

во секоја секјуритизација, туку нивното вклучување зависи од конкретната работа. Од 

другите учесници посебно се важни: сервисерот (правно лице, најчесто сам иницијатор 

или банка, која по основ на договорот со средстватаз а посебна намена ги извршува 

работите на наплата на побарувањата во случај на неможност иницијаторот да ги изврши 

овие работи, најчесто во услови на банкротство на иницијаторот), доверител на фондот 

(правно или физичко лице кое по основ на заклучена работа со средствата за посебна 

намена може да извршува работи по избор на инвеститорот и да биде одговорен за 

трансферираната сопственост, а чии барања се ограничени на сосптвеноста на фондот на 

секјуритизација кој управува со средствата за посебна намена), партнер во своп 

трансакции (некогаш е потребно на инвеститорите да им се понуди променлива каматна 
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стапка, а доколку хартиите од вредност настанати од секјуритизациона сопственост 

обезбедуваат фиксна каматна стапка, потребно е да се изврши трансакција на замена (своп) 

на фиксна со променлива каматна стапка) и спонзори (по правило, инвестиционите банки 

кои иницираат и структуираат трансакции, а чија советодавна улога има посебно значење 

во секјуритизацијата на ризикот на осигурување, посотои мислење дека тие се заслужни за 

големиот развој на емисијата на хартии од вредност, поврзани со осигурување. 

Трансакциите на секјуритизацијата можат да бидат оптоварени со постоење на: 

 кредитен ризик; 

 ризик на ликвидност; 

 ризик на каматна стапка и девизен курс. 

Кредитниот ризик се наоѓа во позициите на активата кои се предмет на трансакција на 

секјуритизација во поглед на опасноста инвеститорите да не добијат цел износ на камата и 

главнина, заради неможноста на должникот да ги исполни обврските.  

Покрај кредитниот ризик во трансакциите на секјуритизација се појавува и ризикот на 

ликвидност кој е поврзан со неусогласените готовински текови на позицијата на активата и 

обврските по основ на емитуваните хартии од вредност. На пример, можно е клиентите да 

доцнат со исплатата на роба со што се создава временски јаз помеѓу приливот на готовина 

и одливот по основ на исплата на главнина и камата. Исто така, можна е временска 

неусогласеност на приливот и одливот на средства.  

Во управување на ризикот на ликвидност можат да се употребат интерни и екстерни 

механизми.  

Во интерни механизми спаѓаат усогласување на роковите на доспевање на хартиите од 

вредност кои се емитуваат во процесот на секјуритизација со роковите на доспевање на 

позицијата на сопственост кои служат како основа на секјуритизација како и формирање 

резерви на ликвидност, на пример, издавање средства за исплата на камата и главнива на 

основа на допринос на иницијаторот или спонзорот.  

Во екстерни механизми на унапредување на ликвидноста спаѓаат неотповикливи 

акредитиви со право на полн регрес од банките на иницијаторот или спонзорот на 

трансакции кои биле користени, како и своповите, кои овозможуваат не само размена на 

фиксни и варијабилни каматни стапки, туку и овозможуваат и размена на различни 

доспевања на готовински текови. Исто така, своповите се ефикасно средство за 

управување со каматниот (замена на фиксна со варијабилна каматна стапка) и ризикот на 
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девизен курс (замена на една со друга валута) кои можат да се јават во трансакцијата на 

секјуритизација.  
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3.3. Економски мотиви за примена на секјуритизација 

За да може секјуритизацијата да се спроведе потребно е да постои:  

 стандардизиран договор,  

 проценка на ризикот на покровителот,  

 бази со релевантни статистички податоци,  

 стандардизација на законите,  

 стандардизиран квалитет на сервисерот на кредитот,  

 доволен број на подигачи на кредитниот рејтинг односно рејтинг агенции, 

 компјутерска технологија. 

Фактот дека популацијата на индивидуални инвеститори акумулира огромни износи на 

заштеди не значи автоматски дека секој поединец таа заштеда ќе ја инвестира. Тешко е да 

се определи каде било кој од инвеститорите ќе ги вложи своите средства. Така, додека 

едни инвестираат само индиректно во пензиските фондови, други вложуваат пари во 

недвижности или благородни метали, трети пак инвестираат во долгорочни финансиски 

инструменти (претежно акции) или можеби шпекулираат, купувајќи според пониски, а 

продавајќи според повисоки цени. Исто така постојат сопственици на средства кои 

никогаш не инвестират директно во финансиски инструменти туку ги чуваат во банки. 

Значи индивидуалните инвеститори вложуваат на различни начини, главно во зависност од 

нивниот однос кон приносот и ризикот. 

Секјуритизацијата, како процес, е застапена претежно во развиените земји, односно во 

оние финансиски системи што ја поттикнуваат конкуренцијата меѓу финансиските 

институции и имаат флексибилна правна регулатива што е неопходна за креативни 

активности во доменот на финансискиот инженеринг. Овде е неопходно да се потенцира 

дека ваквиот процес бара внимателност за да не дојде до нарушување на јавниот интерес. 

За земјите во развој, пак, спроведувањето на секјуритизацијата во финансискиот систем е 

начин за преминување од традиционалното привлекување капитал и кредитирањето кон 

привлекување странски инвеститори и многу поголем кредитен потенцијал на банките, 

како издавачи на кредитите. Целиот тој процес може да го поттикне стопанството и да 

овозможи побрз развој на овие земји. 

Развојот на секјуритизација во поново време го оправдуваат многубројни екномски 

причини. Клучни субјекти се иницијаторите и инвеститорите, а трансакциите на 

секјуритизација секогаш се структуирани кон целта на задоволување на одредени потреби 

на финансирање и управување со ризикот на иницијаторот на емисија на хартии од 



СОСТОЈБИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВОЈ НА СЕКЈУРИТИЗАЦИЈА НА РИЗИКОТ ВО 
БИЗНИСОТ ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	

 

                                                            Лаура Алими	 50	
 

вредност, чија кредитна способност е независна од вкупниот профил на ризик на 

иницијаторот на емисија на хартии од вредност, како и задоволување на барањата на 

инвеститорот во поглед на односот на ризик и принос.  

Економските мотиви за примена на секјуритизација можат да се следат од перспектива на: 

 иницијаторот, 

 компанијата која со секјуритизација настојува да ја монетизира неликвидната 

актива и 

 инвеститори кои пласираат средства во хартии од вредност, емитувани со процесот 

на секјуритизација и обезбедени со активата на иницијаторот сакаат да остварат 

одреден принос, прилагоден на ризикот на пласман.  

Во улога на иницијатор на трансакции на секјуритизација можат да се појават различни 

субјекти како банки, компании, општини и други. суштинската улога на секјуритизацијата 

е да обезбеди и трансфер на кредитниот ризик. За развој на работењето, најголемо 

ограничување претставуваат расположливиот капитал и поставените апетити, односно 

спремност за прифаќање ризик, а тоа значи дека со секјуритизацијата на оптимизирање на 

големината на капиталот и намалување на кредитниот ризик придонесуваат за 

унапредување на работењето на основа на ослободените неликвидни средства.  

Со примената на секјуритизацијата, на банките им е овозможено трансферирање на 

одобрените кредити надвор од билансот на состојба со што се ослободува нивниот 

капацитет за одобрување нови кредити, а со тоа и развој во работењето.  

Клучна причина за развој на секјуритизација е можноста за обезбедување регулаторни 

олеснувања во поглед на големината на капиталот. Банките со примена на 

секјуритизацијата обезбедуваат вонбилансно финансирање на монетизираните постоечки 

или идни позиции на активата, при што не влијаат на односот на должничкиот во однос на 

сопствениот капитал. Остварувањето на приходи од неликвидните сопствени позиции, 

секјуритизацијата ги овозможува со финансирање, односно пристап до капиталот на голем 

број инвеститори од пазарот на капитал, по правило по пониска цена, во однос на 

прибирањето капитал по традиционални постапки, како што се емисија на акции или 

обврзници, бидејќи во тој случај ризичноста на хартијата од вредност е поврзана со 

ризичноста на целото работење, а не само ризичноста на одредени позиции на сопственост 

кои се предмет на секјуритизација.  

Благодарение на секјуритизацијата, компаниите од земјите во развој можат да обезбедат 

поповолно финансирање, отколку можноста по основ на кредитен рејтинг од земјата од 
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која се наоѓаат. Секјуритизацијата овозможува овие комапнии да ги извојат оние позиции 

на активата кои се во цврста валута, кои претставуваат извозна побарувачка, а кои имаат 

повисок кредитен рејтинг од земјите во кои компанијата извозник се наоѓа.  

Монетизацијата на неликвидни сопствени позиции директно има за последица 

унапредување на работата. На пример, компанијата или банката можат да поседуваат 

значајни вредни недвижнини во своите биланси на состојба, при што таа вредност може да 

се монетизира со секјуритизација, односно, можно е да се обезбеди континуитет на 

користење на недвижностите, но без оптеретување на билансот на состојба.  

Секјуритизацијата е оправдана само во случаите кога нејзините вкупни трошоци, висината 

на каматата која ќе се исплаќа на инвеститорите зголемена за износ на трансакциони и 

индиректни трошоци се пониски во однос на трошоците од директното финансирање со 

емисија на обврзници или акции, односно алтернативни облици на финансирање и 

трансфер на кредитен ризик, вклучувајќи и примена на деривати и осигурување. 

Клучен трошок во трансакцијата на секјуритизацијата за иницијаторите претставува 

каматната стапка одредена на ниво кое ќе биде привлечно за инвеститорите, а тоа често 

претставува функција на кредитниот рејтинг на хартијата од вредност која се емитува по 

основ на одредени позиции на активата.   

Освен каматната стапка, трошоците на секјуритизација ги сочинуваат и трошоците кои се 

однесуваат на трошоците за адвокат, инвестициони банки, унапредување на ликвидност и 

кредитно унапредување како и трошоци поврзани со продажба на активата, односно 

целосен пренос на економски интерес со одредени позиции на активата поради постоење 

на таканаречени резидуални вредности, односно разлики измеѓу вистински вредности на 

позиција на активата и цени платени за таа актива. 

Инвеститорите во трансакциите на секјуритизацијата се субјекти на пазарот на капитал 

кои вложуваат свои средства во хартии од вредност емитувани по основ на монетизирани 

позиции на активата на иницијаторот на трансакции со цел остварување приноси поголеми 

во однос на алтернативните инвестициони можности на сличен профил на ризик. 

Водечките инвеститори во хартии од вредност, емитувани по основ на секјуритизација се 

банките, а во поново време, значајна улога заземаат и комапниите за осигурување и 

пензиските фондови. На пример, во текот на 2006-та година, водечки инвеститор во хартии 

од вредност, емитувани со процесот на секјуритизација на одредени позиции на 

сопственост биле банките (46%), потоа управувачки фондови (22%), компаниите за 
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осигурување и пензиски фондови (16%), останати фондови (13%), поединечни 

инвеститори (2%) и корпорации (1%)40. 

Секјуритизацијата овозможува на инвеститорите да инвестираат во сопственост, во која на 

друг начин не можеле да инвестираат заради законски ограничувања, а во одредени случаи 

е дадена можност инвеститорите да пласираат во веќе креиран портфељ на различни 

позиции на активата. Секјуритизацијата се унапредува со транспарентност на информации 

како во моментот на самото купување на хартии од вредност, бидејќи инвеститорите 

можат да располагаат со осетливи информации за перформансите за активата, така и после 

купувањето, благодарение на пратењето на перформансите од страна на рејтинг агенциите. 

Квалитетот на хартијата од вредност која настанува како продукт на секјуритизација е 

унапреден во поглед на намалување на кредитниот ризик, бидејќи се обезбедени со 

сопственост, со што се зголемува атрактивноста за инвеститорите. 

Како клучен економски мотиватор на инвеститорите за хартии од вредност кои 

настануваат како продукти на секјуритизација, освен диверзификација на инвестиционен 

портфељ, тука е и намалувањето на инвестициониот ризик кој е ограничен исклучиво на 

кредитен ризик на оние позиции на активата кои се предмет на секјуритизација, а не 

вкупниот кредитен ризик на компанијата иницијатор. 

Секјуритизацијата овозможува развој на работата на бројни посредници и има позитивно 

влијание на економијата во целина, со оглед на фактот дека постојат бројни користи на 

иницијаторите и инвеститорите, со ефикасен финансиски систем и пониски трошоци на 

капитал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
40 Izvor:Dzik, Livier: European ABS at a Turning Point: 2007 Set to Be Decisive, DBRS, March 2007, str. 17 
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3.4. Предности и недостатоци на секјуритизацијата во поглед на ризикот на      
       осигурувањето 

 

Развојот на секјуритизацијата во областа на осигурувањето беше примарно условен со 

остварувањето на катастрофални настани, случувања на пазарот на капитал и структурните 

промени на пазарот на осигурување и реосигурување. На пазарниот капитал примената на 

секјуритизацијата на побарувањата значително е унапредена со вклучување на сѐ поголем 

број на позиции од активата кои станаа основа за секјуритизација покрај традиционалното 

обезбедување на хипотекарните кредити. Инвеститорите станаа поагресивни во барањето 

на нови облици за пласман кои можат да им овозможат дезертификација на портфељот со 

остварувања на поголеми приноси од вложените средства. 

Факторите на страната на понудата (пазарот на осигурување и реосигурување) и на страна 

на побарувачката (пазарот на капитал) влијаат на развојот на механизмите за трансфер на 

осигурителниот ризик на пазарот на капитал со примена на трансакциите на 

секјуритизација. 

Развојот на секјуритизација како и предностите и недостатоците мораат да се набљудуваат 

во контекст на две перспективи – перспективи на осигурителите и реосигурителите како 

спонзори на трансакциите за секјуритизација и перспективи на инвеститорите на пазарот 

на капитал како продавачи на покритија за осигурителните ризици.  

Секјуритизацијата на осигурителниот ризик претставува, во потполност, финансиско, 

синтетичко, реосигурително, односно ретроцесионо покритие кое првенствено е наменето 

за дистрибуција на ризик, кој е тешко да се пласира на традиционалниот пазар за 

реосигурување и ретроцесија. Во услови на ограничен капацитет на пазарот за 

реосигурување и ретроцесија, посебно за таканаречените врвови на ризик, секјуритизација 

на осигурителниот ризик настанува како иновативен механизам кој овозможува 

трансферирање на осигурителниот ризик, односно негово „препакување“ во хартии од 

вредност, со чија продажба на инвеститорите на пазарот на капитал суштински се врши 

пренос на осигурителниот ризик на пазарниот капитал.  

Значењето на трансферот на осигурителниот ризик на пазарот на капитал со хартии од 

вредност, односно со трансакција на секјуритизација е во фактот што пазарот на капитал 

може да обезбеди значително поголем капацитет за прифаќање на ризикот отколку што 

претходно било можно, како и со фактот дека со трансферот на осигурителен ризик на 

пазарот на капитал и можноста за диверзификација на ризикот станува многу поголема 

отколку порано.  
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Сепак, како главна причина за развој на секјуритизација на осигурителниот ризик од 

перспективите на компаниите за осигурување и реосигурување е трансферот на 

осигурителен ризик на пазарот на капитал и обезбедување диверзификација на изворите на 

капитал за покритие на осигурителниот ризик.  

Освен предностите што ги нудат хартиите од вредност, емитирани по основ на 

секјуритизација на ризиците од осигурување на спонзорите на трансакциите, односно 

компаниите за осигурување и реосигурување, и на носителите на ризиците при 

осигурувањето, односно на инвеститорите на пазарот на капитал, овие хартии од вредност 

во досегашната примена покажуваат и одредени недостатоци, како за иницијаторите, така 

и за инвеститорите. 

Клучен недостаток на овие хартии од вредност е инхерентниот присутен базен ризик во 

случај на примена на активаторите, кои всушност не се со обесштетувачки карактер. 

Активаторите кои не се со обесштетувачки карактер имаат предност за инвеститорите, 

бидејќи се намалува опасноста од присуството на моралниот хазард (ризик) и поради тоа 

мнозинството на секјуритизација на ризиците при осигурување досега била базирана на 

примена на овие активатори. Опасноста од моралниот хазард, набљудувано од 

перспективата на инвеститорите е опасност поради постоење на обезбедено покритие по 

основ на секјуритизација на ризикот при осигурување, осигурителот да применува 

помалку рестриктивни стандарди за прифаќање на ризици во осигурителното покритие. 

Втор клучен проблем кој се јавува при спроведување на трансакциите на секјуритизацијата 

на ризиците при осигурувањето, досега, се исклучиво високите трошоци, кои со 

ограничување влијаеле на поголема побарувачка за овие инструменти, односно за нивна 

циклична примена, зависно од цикличното движење на пазарот на реосигурување и 

ретроцесии. 

Проблемот за намалување на трошоците претставува еден од клучните проблеми, кои се 

јавуваат во досегашната примена на секјуритизацијата на ризиците на осигурувањето, а 

кои последователно причинуваат првенствена примена на инструментите за 

секјуритизација на ризикот на осигурувањето во услови на зголемување на премиите и 

ограничените капацитети на традиционалниот пазар на реосигурувањето и ретроцесијата. 

Гледано од агол на трансакциите, компаниите за осигурување и реосигурување, клучен 

проблем е неизедначениот третман на покритието на ризикот при осигурување со 

секјуритизација и покренува обезбедување на патот на традиционалните реосигурувања 

или ретроцесија. 



СОСТОЈБИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВОЈ НА СЕКЈУРИТИЗАЦИЈА НА РИЗИКОТ ВО 
БИЗНИСОТ ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	

 

                                                            Лаура Алими	 55	
 

Во поглед на кредитниот рејтинг на овие хартии од вредност, рејтинг агенциите ги 

пренагласуваат очекуваните штети кои можат да настанат со остварениот ризик на 

осигурување, со што, овие хартии од вредност се во подредена положба, во поглед на 

други слични хартии од вредност со слични карактеристики во поглед на очекуваната 

штета. 

Специфичен проблем во досегашниот развој на секјуритизацијата на ризиците во Европа, 

претставува недостатокот на објективните  и транспарентни индекси, кои се користат како 

основа за структуирање на трансакциите за разлика од САД, каде постојат независни 

индекси што ги нудат Property Claims Services Office, деловна единица во состав на 

деловна групација која се занимава со обезбедување на независни информации за 

потребите на осигурувањето и реосигурувањето. Иако постојат индекси на штета и во 

Европа, како што е, на пример, индексот кој го давал швајцарска компанија за 

реосигурување Swiss Re, овие индекси не биле независни, туку го загрозувале брзиот 

развој. 

И покрај тоа што, со развојот на индексите кои можат да се очекуваат во блиска иднина, 

имајќи ги во предвид заедничките напори на неколку компании (Allianz, Axa, Munich Re, 

Swiss Re, Zurich Financial Services) насочени во правец на воспоставување на независно 

тело за прибирање и дистрибуција на информации за остварената штета, можно е да се 

очекува во блиска иднина решавање на овој проблем.  

Формирањето на независни тела, чија улога ќе биде обезбедување на независни и 

потполни информации од изложените ризици и направени штети во Европа, можно е да се 

очекува и решавање на проблемите на недоволно транспарентните податоци кои се 

пратени на компаниите за осигурување, кои пак од своја страна направиле брз развој на 

секјуритизација на осигурување на ризик во Европа.  
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ГЛАВА 4 – ВИДОВИ СЕКЈУРИТИЗАЦИЈА ВО ОБЛАСТА НА ОСИГУРУВАЊЕТО     
                    И НИВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ 
 

4.1. Секјуритизација во областа на животното осигурување 

Осигурување живот претставува доброволно приватно осигурување на лице со цел да се 

отстранат негативните последици од штетните настани, преку префрлување на ризикот 

(опасноста) на осигурителот. Договорот за осигурување живот му овозможува на лицето 

осигурено навреме да се погрижи за својата иднина и иднината на своето семејство. 

Осигурувањето живот, пред сè служи за исполнување на човечките потреби за сигурност и 

денешните консументи стануваат сѐ повеќе свесни за тоа како сами мораат да се погрижат 

за својата финансиска сигурност и сигурноста на своите најмили. Осигурувањето живот не 

може да спречи некој несакан несреќен настан да се случи, но ќе помогне кај последиците 

од таквиот несакан настан, доколку дојде до негово реализирање. Постојат разни класи на 

осигурување живот: некои од нив покриваат само осигурување на живот додека други 

претставуваат комбинација меѓу штедење или вложување покрај осигурување живот. 

Осигурување живот може да се договори во согласност со потребите на осигурениот и 

неговите финансиски можности при што може да се избере помеѓу многубројните опции 

кои се на располагање на потенцијалните потрошувачи. 

Преку оваа димензија на осигурувањето живот без сомнение добива карактер на составен 

дел на социјалното осигурување, кое има исти цели, но многу малку или ретко во целост 

се остварува поради недостаток на средства. Практично приватното, животно доброволно 

осигурување му служи како проширување на социјалното (законското - задолжително) 

осигурување. Во земјите од развиениот индустриски свет карактеристично е стареењето на 

населението, а бројот на работно активни се помалку, поради што доведува до 

изострување на проблемот на социјалната заштита и згрижување, што ја наметнува 

потребата од изнаоѓање нови извори на финансирање. Тие извори се наоѓаат во приватното 

осигурување живот. 

Основната карактеристика на осигурување живот се состои во фактот што тоа претставува 

комбинација на осигурување од осигурливиот ризик и штедење. Со договорот за 

осигурување живот се дефинираат реципрочните обврски на договорните страни, 

договорувачот на осигурувањето да плаќа премија за осигурување, а осигурителот да ја 

исплати определената сума на пари по пат на примена на начелото на еквивалентност.  
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Договорите за осигурување живот се повеќегодишни и се со точно утврдени права и 

обврски, со однапред познат или утврден износ и динамика на плаќање на премија за 

вкупното време на траење на осигурувањето. Со оглед на фактот што осигурувањето 

живот претставува функција од осигурување и штедење, тоа подразбира дека штедниот 

дел од премијата заедно со каматата во текот на траењето на осигурувањето се акумулира 

и се формира т.н. фонд на математичката резерва. Или овој фонд може да се дефинира и 

како состојба на средства кои се потребни за исполнување на идните обврски на 

осигурителот (осигурената сума), намалена за вредноста на идните обврски на 

договорувачите на осигурувањето (штедна премија). 

Секјуритизацијата како механизам за финансирање за монетизација на идните парични 

текови врз основа на наплата на премии за осигурување, како и механизам за управување 

со ризикот од смртност, политиките на откажување на полисата и ризикот од нивното 

пренесување на инвеститори на пазарот на капитал во областа на осигурување на живот 

почна да се развива уште од средината на осумдесеттите години на дваесеттиот век, главно 

како одраз на условот за поефикасно користење на капиталот, односно примарна цел за 

обезбедување на финансирање. Комплексноста на осигурување на живот, производите и 

високите трошоци поврзани со нивното формирање условуваа дека билансот на состојба 

на друштвата за осигурување на живот се најкомплицираните и со највисоко ниво на ризик 

во финансиската индустрија и хартии од вредност, па првенствено се јавува како резултат 

на напорите од страна на компаниите за осигурување на живот. 

Треба да се има предвид дека секјуритизацијата во областа на осигурување на живот и 

покрај искажаните потреби за нејзиниот развој не се развивала значително, сѐ до 2001 

година, кога се појавува во групата на работи со хартии од вредност за осигурување на 

живот во компанија  Prudential Financial, која го отвори патот за посериозен развој на 

хартии од вредност во областа на осигурување на живот.  

Иако првата секјуритизација на хартии од вредност во областа на осигурување на живот се 

појави во деведесеттите години на дваесеттиот век, значителен развој на овие трансакции 

беше попречен со регулаторната несигурност во однос на нејзиниот третман и фактот дека 

се потребни многу достапни и поекономични безбедносни механизмисо голем капацитет, 

како традиционалните реосигурувања и кредитни линии. Исто така, сите на хартии од 

вредност во областа на осигурување на живот до 2003 година биле само средство за 

финансирање, а од 2003 година се појавува првата секјуритизација на хартии од вредност 

на осигурување на ризикот, во овој случај на ризик од смртност. Хартии од вредност во 

областа на осигурување на живот е релативно нов механизам кој има способност за 
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пренесувањето на осигурување на живот преку обезбедување на унапредено управување 

со капиталот и ризикот41. 

Постојат неколку причини зошто секјуритизацијата е оправдана и зошто дојде до својот 

развој во областа на осигурување на живот. Надомест на трошоците за склучување на 

договорот за осигурување на живот, кој преку премии за осигурување се амортизира, 

доведува до регулаторни барања за обезбедување на резерви на сигурност за 

новоиздадената полиса што доведува до ситуација во која се присутни истовремено два 

притисоци, потребни се додатни средства за натамошна работа, а нивото на потребниот 

капитал за задоволување на регулаторните барања во поглед на обезбедување солвентност 

е зголемено. 

Исто така, ја нагласува не само потребата од дополнителен капитал, чија достапност од 

традиционалните извори стана ограничен, туку и потребата за поефикасно управување со 

капитал. Секјуритизацијата овозможува компаниите за осигурување живот да дојдат до 

дополнителен капитал по пониски трошоци кој се должи на зголемување на 

транспарентноста и како последица на тоа има повисок рејтинг и пониски каматни стапки, 

кои мора да се нудат на инвеститорите, отколку што ќе биде во случај на директно 

финансирање преку емисија на акции или обврзници, бидејќи компаниите за осигурување 

имаат блискост и комплексност. Покрај тоа, секјуритизација во областа на осигурување на 

живот е важна за спонзорите на трансакцијата поради тоа што обезбедува заштита од 

ризикот од смртност и ризик карактеристичен на овој тип на осигурување и кредитниот 

ризик, која се јавува во овие видови на осигурување кои имаат вградени можности за 

гарантирање на исплата на фиксни каматни стапки во зависност од трендовите на 

финансискиот пазар. 

Во областа на осигурување на живот, позициите на средствата и обврските во билансите 

на компаниите за осигурување се проценки на сегашната вредност на паричните текови 

својствени за секоја поединечна позиција на средствата или обврските. Во теоријата, 

секоја таква позиција може да биде предмет на секјуритизација ако ги исполнува условите 

кои се карактеристични за секјуритизацијата воопшто, но постојат само некои позиции во 

претходната практика на секјуритизација и хартии од вредност.  

Постојат три значајни видови на секјуритизација во областа на животното осигурување: 

 секјуритизација на вградена вредност; 

 секјуритизација со цел финансирање на резервите; 

                                                            
41 Millette, Michael J., et al: 'Securitisation of Life Insurance Business', in Lane, Morton (ed): Alternative Risk 
Strategies, Risk Books, London, 2002, str. 395 
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 секјуритизација на ризиците од областа на осигурувањето на живот 

(секјуритизација на ризикот на морталитет). 

Секјуритизацијата на идните парични текови од блок или група компании за осигурување 

вклучува секјуритизација на осигурувањето на живот или ануитет со цел да се постигнат 

цели како што се капитализација на трошоците за стекнување на нови полиси за 

осигурување, остварување на вградената вредност, односно реализација на вредноста на 

идните профити со проценетата сегашна вредност и напуштање на одредена географска 

области или линии на деловни активности.  

Во САД, секјуритизацијата на идните парични текови од затворена група на осигурување 

на живот се појави паралелно со процесите на консолидација, зголемена со притисоците за 

одржување на стапката на поврат на капиталот и, особено, како резултат на процесот на 

конверзија на компаниите за заемно осигурување во акционерски компании за 

осигурување. Примарните причини за овие конверзии вклучуваат:42  

 зајакнување на способноста да се подигне нов капитал,  

 поголеми можности за раст преку стекнување нови компании или диверзификација,  

 опции за да понудат можност за акција, за да ги задржат вработените и да обезбедат 

поповолен даночен третман.  

Од друга страна, имаше зголемени барања за проактивно управување во интерес на 

акционерите во Европа, со што се нагласи важноста од имплементирање на вградената 

вредност, односно монетизација на идните профити. 

Секјуритизацијата наменета за финансирање на резерви на компаниите за осигурување 

живот се однесува на потребата за финансирање да се одржи вишок резерви наметнати од 

регулаторни барања. Во 2000 година, барањата (за оние компании за осигурување кои 

обезбедуваат услуги за т.н. доживотно осигурување и осигурување на живот каде што 

ризикот е покриен само за смрт, при што компаниите за осигурување не се должни да 

плаќаат на осигурениот износ ако периодот на покриеност е истечен и осигурениот е жив и 

дека на осигурените се гарантира исплата еднакви премии во текот на целиот период на 

осигурување) и регулирање (за осигурување на живот се вклучува гаранција дека полисата 

за осигурување ќе биде откажана ако на осигурениот или изведувач на склучување на 

договори за осигурување плати одреден износ на премијата и често се јавува и гаранција за 

плаќања на одредени каматни стапки), усвоена во 2003 година од страна на здружението 

                                                            
42 M-r Vladimir Njegomir, TRADICIONALNI I ALTERNATIVNI TRANSFERI RIZIKA KAO OBLICI 
UPRAVLJANJA RIZIKOM OSIGURANJA, Novi Sad, 2009. god, str. 312 
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на регулатори на пазарите за осигурување во САД (Националната асоцијација на 

осигурителни комесари) го прикажуваат значењето на овој вид секјуритизација.  

За разлика од претходните два вида на секјуритизација во областа на животното 

осигурување, чиј основен мотив е обезбедување на финансии и унапредено управување со 

капиталот, секјуритизациите на ризикот на морталитет се специфични за областа на 

осигурување, а основни на целиот пренос на овој ризик на инвеститорите на пазарот на 

капитал. Со овој вид на секјуритизација осигурителот се заштитува од неповолните 

движења на ризикот на морталитет – случај кога стапката на смртност е поголема од 

планираните, односно во случај на животно и пензиско осигурување од неповолни 

движења на ризикот на подолго време – случај да е просечниот човечки век на 

осигурениот подолг од проектираниот.  

Иако во случајот на секјуритизација на ризикот на морталитет може како решение да биде 

понудена употреба на типична структура на трансакција на секјуритизација која бара 

осигурителот да пренесе одреден износ на премијата за осигурување која одговара на 

очекуваната трошковна стапка на смртност во рамките на блокот на полисата на 

осигурување на средствата за посебни намени и потоа да добие надомест во случај кога 

вистинската стапка на смртност премине одредено ниво, ваквото решение не е 

вистинско43. 

Решение кое се применува во овој случај се издадени обврзници по основ на ризикот на 

морталитет (mortality risk bonds) која им обезбедува на осигурителите покритие во случај 

на повисока смртност од очекуваната.  

Во типична трансакција на секјуритизација на ризикот на морталитет, ризикот од промена 

на смртноста е клучен и единствен ризик, односно за разлика од претходните два облика 

на секјуритизација на осигурителите на живот не постои ризик на каматни стапки, ни 

кредитен ризик, а ризикот предвремено го отпишува полисата и е минимизиран во случај 

на примена на параметарскиот индекс, додека во случај на примена на активатори 

базирани на обесштетување може да постои овој ризик со оглед дека поголемите 

отпишувања од планираните може да влијаат на зголемување на веројатноста емитуваните 

обврзници на инвеститорите да не се активираат. 

Предмет на секјуритизација се претежно екстерните промени на ризикот на смртност кои 

може да бидат индуцирани од различни причини, вклучувајќи ја негативната промена на 

смртност или промени предизвикани од штетни настани како што се војна, тероризам, 
                                                            
43 Cummins,J.David: Securitization of Life Insurance Assets and liabilities,Working Paper,The Wharton Institutions 
Center ,Philadelphia,PA, 2004, str. 41 
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природни катастрофи итн. Типичен период на доспевање на емитираните обврзници е од 3 

до 5 години, а како клучни корисници, во 5 од вкупно 6 трансакции до сега спроведени, 

беа компаниите за осигурување. За разлика од останатите видови трансакции во областа на 

животното осигурување, повеќето трансакции на секјуритизација на ризик на смртност не 

вклучувале финансиски гаранции. Примената на овие обврзници се базира на трансакции 

на обврзници за катастрофални штети, а предностите кои ги нудат осигурителите и 

реосигурителите, како и инвеститорите суштински се идентични со предностите кои ги 

нудат обврзниците за катастрофални штети на неживотните осигурители.  

Прва трансакција за секјуритизација која е применента за секјуритизација на ризик на 

морталитет била Swiss Re трансакција со Vita Capital во 2003 година. Оваа трансакција ја 

овозможила Swiss Re, во пренос на ризикот на морталитет на пазарот на капитал како 

алтернатива на традиционална ретроцесија и покритие во висина од 400 милиони долари 

за овој ризик на животно осигурување од институционалните инвеститори. Доспеаните 

обврзници кои се од рејтинг агенцијата Standard & Poor’s добиле рејтинг „А+“, а од рејтинг 

агенцијата Moody’s Investitor Service rejting „А3“ е во јануари, 2007 година. Инвеститорите 

се исплатувале квартално, во долари, на основа на тримесечниот LIBOR-а, со зголемување 

на 135 базни поени како надомест за изложеност на главницата на ризик на морталитет44. 

Слика бр.1 - Трансакција на секјуритизација 

 
Извор: Cummins J. David: Securization of Life Insurance Assets and Liabilities, Working Paper, The Wharton 

Financial Institutions Center, Philadelphia, PA, 2004 

                                                            
44 Swiss Re obtains USD 400 milion of extreme mortality risk coverage –its first lifesecurisation, Swiss re , Zurich, 8 
Dcember 2003-
http:/www.swissre.com/pws/medja%20centre/news/news%20relases%202003/swiss%20re20obtains%20usd%20400
20milion%20extreme%20mortality%20risk20coverage%20its%20first%20life%20securisation.html 
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Vita Capital, средствата за посебни намени ги емитувало во обврзници поврзани со 

индексот на морталитет во висина од 250 милиони долари, со задржување на опцијата на 

додатна емисија во висина од 150 милиони долари. Vita Capital извршила трампа 

трансакција, замена на фиксната премија за плаќање од страна на Swiss Re за LIBOR. Во 

замена за плаќањата на премијата Swiss Re добила право на опција која ќе започне во 

смисла на повлекување на побарувањата од Vita Capital, во случај на кумулативен 

негативен исход во морталитетот кој надминува 130% од вистинскиот број на починати во 

индексот на базенот во 2002 година, односно во случај да надмине 150%, инвеститорите би 

останале и без главнина и без камата. Индексот на смртност базиран е на смртност на 

популацијата во неколку земји, чие учество е одредено во проценти на учество на 

индексот (САД – 75%, Велика Британија – 15%, Франција – 7,5%, Швајцарија – 5% и 

Италија – 2,5%). 

Поради својата едноставност и транспарентност со кои е елиминиран ризикот на 

моралниот хазард за инвеститорите, овие обврзници добиле висок кредитен рејтинг и без 

додатни гаранции.  

Единствена негативна страна на овие обврзници била во фактот на присуството на базниот 

индекс за спонзорот на трансакцијата – Swiss Re, со оглед дека биле базирани на индекс, а 

не на вистинското искуство на Swiss Re. 
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4.2. Секјуритизација во областа на неживотното осигурување 

За разлика од животното осигурување каде секјуритизацијата е применета на позицијата на 

активата и на позицијата на пасивата, односно каде се јавува и секјуритизација на ризик 

како израз на потребата за пренос на ризик на смртност на пазарот на капитал, во доменот 

на неживотното осигурување клучна улога имаат инструментите на секјуритизацијата со 

кои се обезбедува трансфер на ризикот на пазарот на капитал.  

Во услови на недостаток на капацитет и високи цени на традиционалното реосигурување и 

ретроцесија, доминантна улога во областа на неживотното осигурување имаат 

обврзниците за катастрофални штети, односно секјуритизација на производи каде ризикот 

од екстремни настани се пренесува на пазарот на капитал.  

Секјуритизацијата на ризик чии каракатеристики со мала веројатност се остварени и со 

голем интензитет на штетни последици имаат доминантно учество во вкупната 

секјуритизација на ризикот на осигурување, имајќи предвид на фактот дека учеството на 

обврзницата за трансфер на ризикот на морталитет во областа на животното осигурување 

како и учеството на секјуритизација за трансфер на ризик чии карактеристики со голема 

веројатност се остварени и мал интензитет на среќни последици на неживотното 

осигурување сѐ уште е занемарлив. 

Во поново време, односно на почетокот на 2005 година, компаниите за осигурување и 

реосигурување за неживотно осигурување трагаат по можности и решенија за 

трансакциите и секјуритизацијата на ризикот од екстремни катастрофални ризици, 

односно ризици кои се карактеризираат со голема веројатност да се оствари и мал 

интензитет на штетните последици.  

Предностите кои се за заштита од катастрофални ризици дозволуваат додатниот извор на 

капиталот да се елиминира со кредитниот ризик, унапредување на репутацијата за заштита 

од неочекувани настани на штетата, кој е можно да се користи во управување на други 

ризици на неживотното осигурување. Исто така, сите предности кои ги нудат обврзниците 

за катастрофалните штети на инвеститорите може да се реализираат и со секјуритизацијата 

на другите ризици на неживотното осигурување. Како израз на постоечките 

заинтересирани компании за осигурување и реосигурување како спонзори за трансакција и 

инвеститорите, во текот на 2005 година се настанати првите секјуритизации во областа на 

моторните и кредитните осигурувања, односно ризикот на неживотното осигурување кој 

не е со катастрофален карактер. 
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4.3. Успешни примери за секјуритизација на катастрофални ризици  

Можноста за индивидуален објект да претрпи штета предизвикана од пожар е многу ниска. 

Но, кога се зборува за случај на целото портфолио, сепак, штетите од пожар се случуваат 

релативно често, и се прилично постојани низ дадените временски единици (годишно). 

Повремено, дневниот печат и телевизите го даваат впечатокот дека и природните 

катастрофи се случуваат релативно често. Глобално гледано, тоа можеби е вистина. Сепак, 

можноста за поединечен настан, како на пример земјотрес, да има влијание на 

портфолиото на осигурителот е екстремно мала. Ова значи дека после години или декади 

без загуби, може да има година на неочекувана голема штета или штета на осигуран 

случај. Па така, за разлика од штетите предизвикани од пожар, природните катастрофални 

штети флуктираат својствено и радикално (колку е помал регионот што се разгледува, 

толку поголеми се флуктуаците) од година на година.               

Во случајот на осигурување од пожар, загубите веќе неколку години се собиран материјал 

и користејќи статистички методи (вредноста на штетата од пожарот и стапка на 

изложување) истите се анализирани сѐ со цел да се оценат приближните очекувани штети. 

Во случајот на природните катастрофи, сепак, податоците за загубите, штетите, често се 

непретставителни и поради тоа се несоодветни за ваква цел, поради гореспоменатите 

флуктуации. Ако редок и непредвидлив природно-катастрофален настан се вметне како 

фактор во калкулаците во разбирлив начин, периодите на време што придонесуваат за 

статистички податоци, мора да бидат продолжени употребувајќи специјални, научни 

техники. 

Вкупниот износ од сите штети во катастрофалниот настан може да достигне огромни 

пропорции, дури и да биде мултипликатор на приходот од добиените годишни премии. 

Кога подолго време нема случување на осигурениот случај, тогаш се практикува 

намалување на премијата потребна за покривање на таквите настани. За да се развива 

успешен и постојан бизнис потребно е да се постигнат резултати на зголемување на 

осигурени објекти, таканаречен „закон на големите броеви“, и истовремено, што е и 

императивно за успешен бизнис, ризиците во портфолиото да бидат проширени низ голем 

број на одделни географски региони. 

Со доволно искуство, стручност и каде што е потребно, преглед на положбата е можно да 

се направи точна и прецизна процена на штетата, која што може да резултира од голем 

пожар. Сепак, да се процени акумулационата штета на природните катастрофи е далеку 

потешко. Процената на квантитативниот ризик на природните катастрофални настани 

треба да биде проследена со модели кои анализираат голем број на географски области и 

вклучуваат голем број на осигурени објекти. 
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Во осигурувањето од природните катастрофи, ризикот може огромно да варира, дури и на 

кратки растојанија. Поради тоа, внимание треба да се обрне на локацијата фактор, како и 

на екстремната флуктрација на дополнителните загуби, и на опасноста од катастрофална 

акумулација. Во осигурувањето од пожар локацијата на објектите не е од клучна важност, 

односно локацијата за осигурителот е беззначајна. Во поглед на природните катастрофи, е 

прилично различно, каде што локацијата е неопходен фактор во разгледувањата.  

Врската помеѓу интензитетот и соодносот на средната вредност на штета зависи од многу 

карактеристики на објектите. Осетливоста на штетата енормно варира помеѓу 

осигурителните категории (имот, живот...), сегменти кои ги осигурале клиентите 

(живеалиште, комерција, индустрија) и осигурани интереси (прекин на бизнис, згради...). 

Но, во зависност од засегнатоста за опасноста можеби би било поволно да се произведат 

повеќе сегменти на осетливоста во еден модел на настан, пример: поделба на зградите во 

категории како што е: тули, дрво, бетон и челик, за целите за оценување на осетливоста кај 

земјотресите. 

Во интерес на целата осигурителна индустрија е да се спроведе детализирана анализа на 

штетата после поголемите катастрофални настани, со цел тие да допринесат за 

подобрувањето на модулот осетливост и на целокупниот квалитет за проценка на ризикот. 

Имајќи ги во предвид условите во кои живееме и знаејќи ги историските податоци, 

катастрофалните настани се неизбежни. Она што останува во надлежност е 

предвидувањето на истите со помош на модели направени од експерти, со цел преземање 

на соодветни мерки, друго, и многу важно, превентивни мерки преземени од населението, 

пред сé за спасување на човечките животи, утврдување и применување на стандарди за 

градење, односно стандард за конструкција, која што би требало да издржи силен 

земјотрес, посебно во областите кои се најмногу погодени од земјотреси (како на пример 

Кина, која е често погодувана од земјотреси, но поради слабите, меки конструкции, често е 

во рушевини). Со цел заштитување на материјалното богатство, сѐ почесто се пристапува 

кон осигурување, што е единствен начин да се обезбедиме, односно да се осигураме. 

Пристапувајќи кон колективно гледиште, важна улога има (посебно во природните 

катастрофални настани), реосигурувањето. Благодарение на реосигурувањето, 

осигурителната индустрија нема доживеано некои посериозни падови, а истото е многу 

важно, бидејќи штетите кои се предизвикани од природни катастрофални настани се во 

голем размер и во голема вредност која во денешно време е сѐ поголема, бидејќи е 

зголемен обемот на објектите кои растат по вредност. 
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Трансакциите на секјуритизација на катастрофалните ризици може да варираат од начинот 

на кој тие се структурирани и од клучните карактеристики на самите обврзници. Можно е 

иницијаторот на трансакцијата истовремено да биде спонзор или пак посредниците да се 

вклучени во структурирањето. Исто така, обврзниците може да се издаваат во една или 

повеќе транши, кои покриваат една или повеќе опасности, на една или повеќе географски 

локации, врз основа на примена на еден или повеќе активатори и слично.  

 Пример за опасност од невреме - Хановер Ре, пионер во издавањето на емисија на 

обврзници за катастрофални ризици, го направи своето 13-то издание на овие 

обврзници во 2006 година. Компанијата за реосигурување со специјална намена 

наречена Еурус ООД издава кауција од 150 милиони долари за катастрофални 

штети. Со овие обврзници, рејтинг агенцијата Standard & Poor's додели BB кредитен 

рејтинг. Овие обврзници се продадени на широк спектар на институционални 

инвеститори во Европа и Северна Америка, а со нивната програма Хановер Ре 

обезбеди покритие за ризикот од невреме во неколку европски земји во период од 

три години45. Специфичноста на трансакцијата Еурус е дека овие обврзници ќе 

можат да тргуваат на секундарниот пазар, што уште повеќе укажува на зрелоста на 

пазарот на обврзници за катастрофални штети. 

 Пример за ризик од земјотрес и два активатори - компанијата за реосигурување 

Минхен Ре, со седиште во Минхен е во име на компанијата за осигурување Цирих 

американска компанија за осигурување и нејзините филијали, која е член на групата 

за финансиски услуги во Цирих со седиште во Цирих, Швајцарија, во декември, 

2006 година, трансакцијата наречена Lakeside Re (со име на реосигурител со 

специјална намена базирана на Кајмански Острови) ја пренесе изложеноста на овој 

осигурител на ризикот од земјотрес во Калифорнија во вредност од 190 милиони 

долари. Во трансакцијата учествувала и брокерска куќа во друштвото за 

осигурување и реосигурување на Aon. Покриеноста беше обезбедена во период од 

три години, односно во декември 2009 година. 

 Пример на повеќе ризици и повеќе географски локации - Во јуни 2008 година, 

емитувани се обврзници од страна на Вега Капитал Ltd. реосигурител за посебна 

намена за повеќекратна употреба, или за повеќе трансакции, на Кајмански 

Острови46. Иницијатор на трансакцијата под името Вега е швајцарска компанија за 

реосигурување Швајцарската Ре, со седиште во Цирих, која исто така беше спонзор 
                                                            
45 Topics: Pandemic, Risk Trading and Geographical information systems, Munich Re, Munich, No. 1, 2007, str. 25 
46 Swiss Re obtains USD 150 million of natural catastrophe protection through Vega capital programme, Swiss Re, 
Zurich, 30 June 2008 - http://www.swissre.com/pws/media%20centre/news/news%20releases%202008/vega.html   
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на трансакцијата или структура на трансакцијата од страна на организациона 

единица Swiss Re на пазарот на капитал. Swiss Re оваа трансакција ја наменила за 

заштита од акумулацијата на штета предизвикана од реализацијата на урагани во 

САД, земјотреси во Калифорнија, зимски бури во Европа, земјотреси и тајфуни во 

Јапонија. Вега Капитал ООД Swiss Re обезбеди тригодишно покривање на 

ретроцесија од 150 милиони долари.  

 Пример за активирани обврзници - Во август 2005 година, Swiss Re во името на 

компанијата за осигурување во Цирих американската корпорација за осигурување 

структуира секјуритизација на трансакција чија цел е обезбедување покритие во 

период од три години во износ од 190 милиони долари47. Структурата на 

трансакцијата е слична на структурата на трансакцијата Lakeside Re, со основна 

разлика во примената на активаторот врз основа на надомест. Специфичноста на 

оваа трансакција е фактот дека таа е првата трансакција чии обврзници се 

активираат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
47Alternative Risk Transfer Internet Portal, ART Deal Directory, Deals 2005-2006 
http://www.artemis.bm/deal_directory/index1.html 
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4.4. Досегашен развој на секјуритизација и перспективи во областа на осигурувањето 

Примената на секјуритизацијата во областа на осигурувањето, како и во доменот на 

животни осигурувања, така и во доменот на неживотни осигурувања е сѐ уште недоволно 

развиена, односно сѐ уште учествува бројот и обемот на секјуритизираните трансакции во 

мал однос на нејзините примени во другите сектори.  

 
Графикон бр. 4 - Подредена емисија на хартии од вредност, поврзана со ризикот на     

                               осигурувањата со вкупна емисија на долговните хартии од вредност                   
                               од милијарда долари  

 
Извор: Debt Capital M arkets Review, Fourth Quarter 2006,Thomason Financial, New York, 2006,** McGhee, Chr 
istopher et al.: The Catastrophe Bond Market at Year-End 2007: The Market Goes Mainsteream, Guy Carenter & 
Company, LLC, New York, NY2008,***Insurance information institute, Fact and S tatistic, inter national,   
Premiunishttp//:www.iii.org/media/fact/statsbyissue/international/?table_sort_743465=4 

 

На графиконот јасно се воочува вкупната емисија на обврзници за катастрофалните штети 

на 2006 година, на располагање имало 8,48 милијарди долари за покритие на 

катастрофални ризици што е значително помало во однос на вкупната премија на 

реосигурувањето, а поготово занемарувањето во однос на трансакциските долговни хартии 

од вредност.  

Меѓутоа, трансакциските секјуритизации вклучуваат секјуритизација во областа на 

животното осигурување, која нема карактеристики на секјуритизација на ризик, туку 
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претставува суштинска секјуритизација на барања, со континуиран тренд од 1997 година, 

што покажува графиконот број 5. 

 
Графикон бр. 5: - Приказ на пораст на секјуритизација во животното и неживотното     
                              осигурување, во периодот од 1997 година до 2007 година (износот е во     
                              милиони долари) 

 
Извор:Drivers of Growth of Life Insurance Securitizations, Goldman, Sachs & Co, a presentation to the 2008 

SIFMA ILS Conference,  New York, March 18-19, 2008, slide 3- http://even 
ts.sitma.org/uploadedFiles/Events/2008/insurance-risk-linked08/Chris%20Brockwell.Life%20InsurancePANEL.pdf 

 

Во вкупната секјуритизација која е остварена во периодот од 1997 година до 2007 година, 

најчесто учество имаат секјуритизаните вградени вредности кој што учествуваат со 20%, 

односно 9,32 милијарди долари, потоа xxx секјуритизација со 19%, односно 8,8 милијарди 

долари, отстапување со поголема разлика со 17%, односно околу 8 милијарди долари 

ризик од ветрови во САД, со 13% ризик земјотрес во Калифорнија, со 7% ризик на 

екстремна смртност, со 5% земјотрес во Јапонија, со 3% автомобилско осигурување, со 

ризик 2% од ветрови во Европа, со 4% ризик од индустриски несреќи, со 1% ризик од 

тајфун, а остатокот го сочинуваат секјуритизациите во животното осигурување и 

кредитното реосигурување и ризици од земјотрес во Мексико, Тајван и Нов Мадрид. 

Една од причините зошто секјуритизацијата во доменот на животното осигурување не се 

следела во целосна мера во развојот на секјуритизацијата во други области е фактот дека е 

комплексна работа што резултира со големи сложени структурни секјуритизирани 

трансакции, кои поради тоа биле многу скапи, а освен тоа постои и регулаторна 
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несигурност која заедно со голема можност на прибирањето на капиталот од 

традиционалниот извор ограничува развој на секјуритизираното животно осигурување. 

Слична е ситуацијата и во доменот на неживотното осигурување каде најголемо значење, 

во смисла на подрачјата на секјуритизацијата, имаат обврзници за катастрофални штети 

кои имаат најзначајно учество во вкупните емисии на хартии од вредност, емитувани по 

основа на ризикот на остварување, чии емисии од година во година континуирано растат. 

Во текот на 2007 година во пресрет на исполнетите кредитни кризи, остварен е историски 

рекорд во новите емисии што претставува исполнување на трендот во претходните 3 

години, кога исто така е остварено рекордно покачување во однос на тогашниот период. 

Вкупната вредност на новите емисии во 2007 година била скоро 7 милијарди долари, што 

претставува 50% покачување во однос на 2006 година. 

 
Графикон бр.6 - Приказ на годишни вредности на емисијата на обврзниците за     
                            катастрофалните штети во период од 1997 година до 2007 година     
                            (износите се во милиони долари) 

 
Извор: McGhee, Christopher et al.: The Catastrophe Bond Market at Year-End 2007: The Market Goes 

Mainsteream,Guy Carpenter & Company, LLC, New York,NY, 2008, стр. 5 
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Клучната причина за континуираната емисија на обврските за катастрофалната штета се 

ограничува со капацитетот на пазарот за реосигурување и за прифаќање на ризикот од 

природна катастрофа што е исчезната како последица на преголемата штета за светскиот 

пазар за осигурување во сезоната од 2004 година, а посебно во 2005 година48. 

Растечката значајна обврзница која се емитува за цел на спонзорот од катастрофалните 

ризици, сведоци и сторители и сите тие се како спонзори на трансакциите сѐ повеќе од 

осигурителни и реосигурителни субјекти (од 1% во 2006 година, нивното учествово 

вкупните трансакциски работења е од 7% во 2007 година, а друштвата за осигурување 

постепено се издигнуваат во однос на друштвата за реосигурување (за 49% во 2006 година 

нивното учество во вкупното трансакциско работење е на 67% во 2007 година, додека пак 

учеството на реосигурителите е преполовено, од 50% на 25%). 

После сезоната на ураганите во 2005 година, посебно ураганот Катрина е дојдено до нагло 

секјуритизирање, посебно за обврзниците на катастрофалните штети. Со остварувањето на 

Катрина посебно е погоден светскиот пазар на осигурување и реосигурување за фактите 

дека овој пазар е изложен на значајни штети, остварени заради катастрофалните сезони на 

урагани во 2004 година. Овие штети ги погодиле највеќе новите покритија, односно овие 

штети посебни биле погодени и во пазарот на реосигурувањето.  

Сезоната на ураганите од 2004 година и 2005 година поставиле рок за повлекување на 

поголемиот број на реосигурители во бизнисот на ретроцесија, а премиите на тоа покритие 

кое е во пораст се во просек од 100%. Од друга страна, засилувањето на капиталните 

барања од страна на рејтинг агенциите како и промените на моделот на катастрофалните 

штети додатно се условиле потребите за засилување на капиталот на друштвата за 

реосигурување, што е последователно условено и покачувањето на премиите и 

ограничувањето на реосигурителното покритие, компаниите за осигурување и 

реосигурување се соочени со засилените потреби за капиталот, односно за потребите на 

поседување на поголем обем на капиталот за истото ниво на ризик.  

Ваквите случувања се условиле за развој на алтернативни облици на трансферот на 

ризикот на осигурување. Случувањата во текот на 2007 година и 2008 година, покажале 

дека алтернативните облици на трансферот на ризик, посебно секјуритизацијата многу 

успешно коегзистира со традиционалното осигурување и реосигурување, и ретроцесија во 

услови на чувствителните фази на циклусот на премиите за реосигурување и ретроцесија. 

                                                            
48 Enz , Rudolf,et al: National catastrophes and man-made disasters in 2007 high losses in Europe, Sigma No1, Swiss 
Re, Zurich, 2008 
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За разлика од претходните години, секјуритизациите биле премногу скапи, а не 

конкурентните, традиционални облици за трансфер на ризикот кој што се осигурува. Во 

2007 година се забележани првите случаи на ниски цени на секјуритизација во однос на 

традиционалните односи на трансферот за ризик кој што се осигурува.  

Пазарот за реосигурување и осигурување се соочува со проблемите на големите 

катастрофални штети и притисоци за прибирање на капиталот по пат на алтернативните 

облици на трансферот за ризикот кој што се осигурува, посебно секјуритизацијата кај 

сезоната на ураганите од 2005 година, капиталот е распространет во доволен обем, но 

постојат прашалници дека финансиските кризи ќе бидат случај во идниот период. 

Иако постојат различни мислења во поглед на идните улоги на секјуритизацијата во 

доменот на трансакцискиот ризик на осигурување, се смета дека секјуритизацијата ќе биде 

значајна не само за недоволен 61% на традиционалниот пазар на реосигурувањето и 

осигурувањето, туку и во услови на санирање на последиците од финансиските кризи. Во 

текот на 2008 година е настаната финансиската криза која е како настанат тренд на растот, 

кој пак буди заинтересираност кај инвеститорите за ризикот на осигурувањето. 

Имајќи ги предвид трендовите за развој на секјуритизацијата во областа на осигурувањето, 

во иднина е можно да се очекува значаен развој на примена на секјуритизацијата, како и во 

доменот на неживотното осигурување, пред сѐ обврзниците кои се елиминираат во основа 

на секјуритизацијата, катастрофалните ризици, како и во доменот на животното 

осигурување49. 

Клучните двигатели на развојот на секјуритизацијата во областа на осигурувањето ќе 

бидат истите оние кои досега влијаеле на нејзиниот развој, а тоа се: 

 Значително голем капацитетен пазар на капиталот во однос на пазарот на 

осигурувања за прифаќање на разлика можност за остварување на пониски цени на 

трансфер; 

 Разлики на пазарот за капитал во услови на ограничени понуди; 

 Бројот на учесници на традиционалниот пазар за реосигурување или ретроцесија; 

 Елиминирање на кредитните разлики на индиферентното, традиционалното, 

реосигурително покритие; 

 Можноста да добиваат повеќегодишни покритија, како и 

 Унапредување на причината која ги редуцира трошоците за прибирање на 

капиталот на трансакциите на секјуритизацијата. 
                                                            
49 Helfenstein, Rainer and holzheu,Thomas: Securitizacion-new opprtunitites for insurers and investors, Sig ma No 7, 
Swiss Re. 2006 
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Можно е да се очекува примена на концептот на секјуритизација и во крајна поддршка на 

излезните стратегии. Воедно, компаниите за осигурување и реосигурување во поново 

време избегнуваат напуштање на одредени непрофитабилни бизниси кај кои се 

остваруваат лоши перформанси. Резултатот кој сакаат да го остварат е елиминација на 

обврските со овие видови на осигурување во билансот. 

Секјуритизацијата на резерви за штети на неживотното осигурување претставува едно од 

можните решенија кое би го олеснало напуштањето на непрофитабилните бизниси. 

Клучните разлики пмеѓу осигурителите на животно и неживотно осигурување претставува 

отсуството на побарувањата по основ на идните премии во билансот на осигурителите.  

Многу веројатно е дека осигурителите и реосигурителите се спремни на засилени издатоци 

за секјуритизација на ревизиите кои би овозможиле изместување на нивната обврска од 

состојбата на билансот. Тогаш би се оствариле слични предности кои се остваруваат со 

примена на секјуритизацијата во крајна цел на финансиските резерви, во доменот на 

животното осигурување, како што е унапредувањето на кредитните ризици и цени на 

акциите, како и ослободување на капиталот за развој на нови биланси50. 

Историски гледано, во одлучувањето на примена на извршување на бизнисот на пазарот на 

осигурување и реосигурување, долго време преовладува субјективното мислење на 

водечките луѓе. Одлуките за управување со ризикот, донесувани на база на субјективна 

процена на експертите зависеле од квалитетот на воспоставените односи меѓу луѓето. 

Меѓутоа, во поново време, благодарение на останатите и исполнети трендови, на пазарот 

на осигурување и пазарот на капитал, како и преголемите штети во текот на деведесеттите 

години и почетокот на новиот милениум, се зголемил значајниот квалитет на 

информациите. Во право време, донесените информации станале клучни во управување на 

ризикот на осигурување од страна на компаниите за осигурување и реосигурување кои 

мораат да прибираат, да моделираат и анализираат повеќе податоци од кога и да било, како 

би можеле на адекватен начин да ја разберат својата изложеност на катастрофалните 

штети, но и инвеститорите би биле заинтересирани за вложување на ризикот кој се 

осигурува и за кој што можат адекватно да информираат. 

Способноста на генерализирање на квалитетните информации се значајни за развој на 

бизнисот на осигурување, но и во сите облици на трансферот на ризикот, посебно, 

трансферот на ризикот на инвеститорите на пазарот на капитал. Повеќето можности на 

трансферот со бројните податоци во релевантни информации ќе створат можност за 

                                                            
50 Insider Quality.Info rmed Publishing Ltd. London, November, 2007, str. 41 
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креирање на квалитетен индекс на неопходни и структурни трансакции на 

секјуритизацијата на ризикот кој се осигурува, што ќе придонесе не само поголемо 

разбирање на поголемата заинтересираност кај инвеститорите за вложување во хартии од 

вредност кои стануваат како продукти на секјуритизација на ризикот за осигурување, туку 

ќе придонесат и за редукција на исполнети бази на ризикот, која се смета за клучен 

недостаток досега во спроведувањето на трансакциите на секјуритизацијата на ризикот кој 

се осигурува. 
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ГЛАВА 5 – ИСТРАЖУВАЊЕ И АНАЛИЗА 

5.1. Глобален преглед на премијата и секјуритизацијата во периодот од 1998 – 2016     
       година 

Индустријата за осигурување и реосигурување се соочи со година на умерено глобален 

економски раст во 2015 година. Глобалниот реален бруто – домашен производ (БДП) се 

зголеми за 2,5%. Напредните економии даваа подобри резултати во поглед на успешен 

настап на глобалниот пазар, но се забележува забавување на пазарите во земјите во развој, 

каде истите се погодени од политичката нестабилност и ниските цени на стоките. 

Инвестициското опкружување остана предизвик на глобално ниво, со неизвесност околу 

затегнување на политиките и многу ниски каматни стапки кои преовладуваат во светски 

рамки. Со исклучок на некои пазари во земјите во развој, инфлацијата беше ниска во 

повеќето земји, поттикнати од ниските цени на производите.  

И покрај предизвикот на животната средина, реалните глобални премии за животно и 

неживотно осигурување се зголемија за 3,8% во 2015 година, наспроти 3,5% во 2014 

година. Сепак, во номинална вредност во американски долари, премиите се намалија за 

4,2%, поради широко распространетата депрецијација на валутата во однос на УСД. Во 

реални услови, растот на премијата за животно осигурување забави на 4% од 4,3% - во 

2014 година. На пазарите кои бележат економски раст, премиите за животно осигурување 

пораснаа за 2,5%, што е намалување за 3,8% од 2014 година. Северна Америка се врати на 

позитивен раст по две години пад.  

Растот на премиите за животно осигурување беше исто така посилен во напредната Азија, 

управувано од Јапонија и Кореја. Сепак, во Западна Европа, растот значително забави. На 

пазарите во земјите во развој, вкупната премија за животно осигурување речиси двојно се 

зголеми на 12%, поддржана од силните сектори во новата Азија. Растот, исто така, се 

подобри во Латинска Америка, но беше побавен на Блискиот Исток, Централна Азија и 

Африка. Во Централна и Источна Европа премиите се договараат. Трговските текови се 

движат со побавно темпо во последните неколку години.  

Глобалната трговија порасна двојно побрзо од светскиот БДП помеѓу раните 1990-ти и 

средината на 2000-те години, но расте со исто темпо како БДП во последните години. 

Забавувањето делумно е циклично поради слабиот економски раст, а трговијата треба да се 

подигне повторно откако ќе се забрза економската активност.  
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Сепак, забавувањето исто така ги одразува и подлабоките структурни фактори, како што е 

ограничувањето на понатамошната дисперзија на глобалните синџири на снабдување, 

протекционизам и транзиција на кинеската економија од растот предводен од извозот и 

инвестициите, до домашните услуги и потрошувачка. Негативното влијание на 

забавувањето на трговијата врз глобалниот раст го намалува општото зголемување на 

премиите во целиот сектор. Постојаното забавување на глобалната трговија ќе влијае 

особено на растот на кредитното осигурување. 

Каматните стапки и животното осигурување на макроекономскиот и финансискиот пазар 

ќе продолжат да ги обликуваат изгледите за индустријата за примарно осигурување на 

живот. Ризиците во опаѓање од скромниот глобален економски раст, постојано ниските 

каматни стапки, нестабилноста на финансиските пазари и регулаторните промени 

остануваат значајни на краток и среден рок. Со профитабилност под притисок, 

осигурениците за живот ќе продолжат да се фокусираат на подобрување на управувањето 

со капиталот, намалување на трошоците и зголемување на приносите од инвестиции. 

Секјуритизацијата, како процес, е застапена претежно во развиените земји, односно во 

оние финансиски системи што ја поттикнуваат конкуренцијата меѓу финансиските 

институции и имаат флексибилна правна регулатива што е неопходна за креативни 

активности во доменот на финансискиот инженеринг. Овде неопходно е да се потенцира 

дека ваквиот процес бара внимателност за да не дојде до нарушување на јавниот интерес. 

За земјите во развој, пак, спроведувањето на секјуритизацијата во финансискиот систем е 

начин за преминување од традиционалното привлекување капитал и кредитирањето кон 

привлекување странски инвеститори и многу поголем кредитен потенцијал на банките, 

како издавачи на кредитите. Целиот тој процес може да го поттикне стопанството и да 

овозможи побрз развој на овие земји. 

Фактот дека популацијата на индивидуални инвеститори акумулира огромни износи на 

заштеди не значи автоматски дека секој поединец таа заштеда ќе ја инвестира. Тешко е да 

се определи каде било кој од инвеститорите ќе ги вложи своите средства. Така, додека 

едни инвестираат само индиректно во пензиските фондови, други вложуваат пари во 

недвижности или благородни метали, трети пак инвестираат во долгорочни финансиски 

инструменти (претежно акции) или можеби шпекулираат, купувајќи според пониски, а 

продавајќи според повисоки цени. Исто така постојат сопственици на средства кои 

никогаш не инвестират директно во финансиски инструменти туку ги чуваат во банки. 

Значи индивидуалните инвеститори вложуваат на различни начини, главно во зависност од 

нивниот однос кон приносот и ризикот. 
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Заштедите од тековниот доход можат да се вложуваат во депозитни, но и недепозитни 

институции, на пример, компании за осигурување, пензиски фондови, инвестициски 

компании и сл. На развиените финансиски пазари најголемиот дел од годишните заштеди 

се одливаат во пензиските фондови и компаниите за осигурување. Овие институции од 

акумулираната заштеда купуваат хартии од вредност. Денес најголем дел побарувачката и 

средствата за купување хартии од вредност доаѓаат од компаниите за осигурување 

пензиските фондови и банките. Значи, институционалните инвеститори се многу 

позначајни, како директни купувачи на хартии од вредност, отколку индивидуалните 

купувачи. 

Kомпаниите за осигурување се големи инвеститори во хартии од вредност. Овие 

компании, најчесто се определуваат за вложување во високоликвидни хартии од вредност. 

Ова особено се однесува на друштва што претежно се занимаваат со осигурување имот. 

Сето ова дава можност детално да се разгледа важноста и суштината на секјуритизацијата. 

Во областа на животното осигурување предвидливоста на наплатата и исплатата е многу 

поголема, па и можноста за креирање диверзифицирано портфолио исто така е многу 

поголема. Во современи услови на пазарот се јавуваат конгломерати коишто освен 

различните видови осигурување, нудат и широк асортиман на други финансиски услуги. 

Компаниите за осигурување стануваат важни играчи во пензиското осигурување, односно 

во формирањето на пензиските фондови. Паричните средства со коишто располагаат 

компаниите за осигурување се акумулираат со текот на годините. Управувањето со 

големите суми средства од своја страна е важно за ефикасноста на компаниите за 

осигурување.  

Бидејќи кај животното осигурување доминантни се стабилните долгорочни извори на 

средства, сосема логично е компанијата најмногу да инвестира во долгорочни обврзници. 

На тој начин се балансира активата и пасивата, односно има стабилност кај приходите. Во 

активата на американските компании за осигурување обврзницата е доминантна хартија од 

вредност, а нејзиното учество изнесува 55% од вкупната актива. Друга категорија, според 

големината на учеството во вкупната вредност, се хипотекарните кредити што, исто така, 

имаат долги рокови на втасување.  

Кај општото осигурување основен вид инвестирање се сопственичките корпорациски 

хартии од вредност. Тоа е условено од фактот што резервите на овие компании помалку се 

нестабилни, а потенцијалните загуби поголеми. Исто така, компаниите за осигурување 

инвестираат и во локални обврзници, чиишто приноси се ослободени од даноци. Најголем 

дел од развиените држави остварува ефективна контрола над инвестициската политика на 
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компаниите за осигурување. Вообичаените рестрикции бараат точно определен квалитет и 

определен вид на инвестиции што компаниите за осигурување мораат да го обезбедат. 

Износот што може да се инвестира во обични акции е ограничен на релативно мал дел од 

вкупните средства, и тоа обично варира околу 10% од нивното портфолио. 

Директивите на Европската Унија што го регулираат животното осигурување и другите 

видови осигурување, пропишуваат ограничување на структурата на активата на 

компаниите за осигурување. Инструментите од нивното осигурување можат да се 

вложуваат во: должнички финансиски инструменти, акции, инвестициски сертификати на 

инвестициските фондови и фондовите на земјата и недвижности.  

Правилата на ЕУ за диверзификација на инвестирањата ги дефинираат горните граници за 

вложување средства како технички резерви на компаниите за осигурување, и тоа на 

следните начини:  

 10% во недвижности,  

 5 % во хартии од вредност на еден емитент,  

 5 % во неосигурани кредити на должници,  

 3% во готовина на сметка,  

 10% во хартии од вредност со коишто не се тргува на организиран пазар на хартии 

од вредност.  

 Преземање ризик и изложување на ризик при вложување. 

Иако во вложувањата на компаниите за осигурување доминира инвестирањето во 

обврзници, тоа не значи дека ризикот на инвестирањето е елиминиран. Компанијата за 

осигурување се соочува со ризик од инфлација и ризик од каматните стапки што се 

менуваат. Во услови на монетарна стабилност клучен ризик е ризикот од каматната стапка. 

 Постојат два основни начина на коишто портфолио менаџментот може да ги надомести 

промените во приносите на долгорочните обврзници што предизвикуваат промени на 

каматните стапки. Првиот начин е чување на обврзниците до рокот на втасување што ја 

спречува појавата од капитална загуба, па дури и да дојде до опаѓање на каматниот 

принос. Специфичноста на управувањето со каматниот ризик во осигурувањето потекнува 

од правилото дека полисите за животно осигурување ги одразуваат тековните каматни 

стапки. Друг начин за компензација во промените од каматните стапки е внимателно да се 

управува со портфолиото со обврзници за да се искористат предностите од очекуваните 

промени во приносите. На овој начин менаџерот на портфолиото ги надоместува 

евентуалните загуби од ризикот при промена на паричната стапка. 



СОСТОЈБИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВОЈ НА СЕКЈУРИТИЗАЦИЈА НА РИЗИКОТ ВО 
БИЗНИСОТ ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	

 

                                                            Лаура Алими	 79	
 

По направеното истражување во светски рамки, со користење на податоци и статистички 

прегледи од списанието СИГМА, во продолжение ќе бидат презентирани и анализирани 

промените во премиите, нивнот процент во доменот на бруто домашниот производ, и 

можноста да се инвестира, со што би се почувствувал напредокот на секјуритизацијата. 

Податоците од табела бр.1 го прикажуваат волуменот на премијата по континенти и 

организации, со направена споредба меѓу 2014-та и 2015-та година. Вкупниот бизнис, 

всушност, го прикажува осигурувањето во целост (животно и неживотно осигурување). 

Гледано по континенти, осигурувањето најмногу е застапено во Америка, а гледано по 

организации, се издигнува NAFTA. Со направена споредба меѓу 2014-та и 2015-та година, 

може да се забележи дека волуменот на премијата во Европа, Африка и Океанија опаѓа, со 

ниска стапка. А кога би обрнале внимание на податоците кои го покажуваат уделот на 

премијата во светскиот пазар, тогаш со право може да се каже дека разликата меѓу 

Америка, Европа и Азија е значително мала, а со многу мал процент од само 1,41%, 

односно 1,77% се јавуваат Африка и Океанија. Развиените пазари имаат 81,34% од 

вкупниот удел, а пазарите во развој, заедно со Кина, 18,66%. Премиите во NAFTA се 

најмногу застапени во уделот на светскиот пазар, со 31,98%, потоа следи Европската 

Унија, со 29,70% и Еврозона со 20,66%. 

Премиите како % од БДП немаат голема разлика меѓу континентите: Европа – 6,89%, 

Америка – 6,42%, Океанија – 5,58%, Азија – 5,34%, само Африка заостанува, со 2,90%. Во 

Еврозона, Европската Унија и NAFTA, премиите како % од БДП се движат околу 7%. 
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Табела бр.1 - Волуменот на премијата по региони и организации во 2015 година 

 
Вкупен 
Бизнис 

Волумен на 
премијата (изразена 
во милиони долари) 
 
2015     2014 

Промена во %,
прилагодена на
инфалцијата 
2015     2014 

Удел на 
светскиот 
пазар(изразен 
во %) 
2015 

Премии во 
% од БДП 
 
 

2015 

Премии по 
глава на 
жител (во 
долари) 

2015 

Америка  1.589.385 1.576.073 3.6 0.7 34.90 6.42 1610.0

Европа  1.468.878 1.695.091 1.2 3.4 32.26 6.89 1634.4

Азија 1.350.974 1.313.874 8.2 6.1 29.67 5.34 311.7

Африка       64.123     70.116 2.4 3.9 1.41 2.90 54.7

Океанија      80.426     99.557 -4.5 15.1 1.77 5.58 2065.0

Свет  4.553.785 4.754.710 3.8 3.5 100.0 6.23 621.2

Развиени 
пазари 

3.704.063 3.926.402 2.5 2.6 81.34 8.12 3439.6

Пазари во 
развој 

  849.723   828.308 9.8 7.6 18.66 2.92 135.0

Пазари во 
развој, со 
исклучок 
на  Кина 

  463.222   499.869 4.2 3.3 10.17 2.53 94.1

Еврозона    940.619 1.113.861 1.0 5.7 20.66 7.41 2522.8

Европска 
Унија 

1.352.516 1.559.618 1.4 3.6 29.70 7.57 2411.9

NAFTA 1.456.464 1.425.266 3.5 0.1 31.98 7.01 3006.7

Извор: Swiss Re sigma No 3/2016 

Премиите по глава на жител се највисоки во Европа - 1634,4 долари, потоа во Америка - 

1610 долари, Океанија – 2065 долари, Азија – 311,7 долари и Африка – 54,7 долари. Во 

пазарите на развиените земји, премиите се 3439,6 долари по глава на жител, а во земјите во 

развој – 135 долари. Во организацијата NAFTA премиите по глава на жител се 3006,7 

долари, во Европската Унија – 2411,9 долари и во Еврозоната – 2522,8 долари по глава на 

жител. 
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Според овие податоци, доаѓаме до заклучок дека осигурувањето (животно и неживотно) е 

доста застапено во Европа, Америка и Азија. Глобалната призма на динамичното 

општество го притиска пазарот да ја отвори својата бизнис сфера за нови достигнувања. 

Компаниите за осигурување стануваат двигатели на современото општество и го откриваат 

значењето на осигурувањето. Но, она што е доста важно е појавата на секјуритизација која 

ги повикува инвеститорите, заедно со одреден вид хартии од вредност да го достигнат 

врвот на успешната зделка. Европа и Америка се носители на успешни примери на 

секјуритизација, а се очекува во иднина дека нивниот процент континуирано ќе се 

зголемува. Премиите стануваат мотивација на секој поединец кој сака да влезе во светот на 

осигурувањето, а со тоа да стане дел од светот на осигурувањето. Земјите кои се дел од 

Европската Унија почнуваат да навлегуваат во процесот на секјуритизација и од нив во 

иднина се очекува да достигнат кулминација во инвестирањето. 

Во поново време компаниите за осигуруање стануваат сè поагресивни инвеститори, 

главно, поради зголемената конкуренција на останатите институциски инвеститори, пред 

сѐ заемните фондови. Многу компании за осигуруање се интегрираат со инвестициските 

компании (што управуваат со заемните фондови) за да бидат што поконкурентни. 

 

34,90%

32,26%

29,67%

1,41%
1,77%

Удел на светскиот пазар во осигурувањето во 
2015 година  

Америка

Европа

Азија

Африка

Океанија 
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Табела бр. 2 - Волуменот на премијата во животното осигурување по региони и     
                         организации во 2015 година 

 
 

Бизнис – 
ЖИВОТНО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

Волумен на 
премијата (во 

милиони долари) 
 
 

2015             2014 

Промена во 
% 

прилагодена 
на инфлација

 
2015     2014

Удел на 
светскиот 
пазар (во 

%) 
 

2015 

Премии 
во % од 
БДП 

 
 

2015 

Премии 
по глава на
жител (во 
долари) 

2015 

Америка  668.037 660.808 4.2 -0.5 26.36 2.70 676.7

Европа  872.115 1.002.559 1.2 5.7 34.42 4.16 987.2

Азија  904.569 886.462 7.8 5.1 35.70 3.59 209.8

Африка  43.704 47.605 2.8 5.1 1.72 1.97 37.3

Океанија  45.393 58.159 -7.8 27.5 1.79 3.15 1165.5

Свет  2.533.818 2.655.593 4.0 4.3 100.0 3.47 345.7

Развиени пазари 2.089.765 2.232.193 2.5 3.8 82.47 4.61 1953.7

Пазари во развој 444.052 423.399 11.7 6.8 17.53 1.52 70.6

Пазари во развој 
со исклучок на 
Кина 

233.290 246.450 5.9 2.6 9.21 1.27 47.4

Еврозона  550.609 653.951 0.8 9.7 21.73 4.25 1446.2

Европска Унија 820.286 944.837 1.3 5.9 32.37 4.68 1492.1

NAFTA 613.299 598.688 3.8 -0.9 24.20 2.95 1266.1

Извор: Swiss Re sigma No 3/2016 

Табела бр. 2 дава податоци за волуменот на премијата во животното осигурување по 

региони и организации во 2015 година. Како што може да се забележи, ако се направи 

споредба меѓу 2014-та и 2015-та година, може да се констатира дека животното 

осигурување бележи пораст во Америка и Азија, додека во Европа, Африка и Океанија се 

забележува намалување. Исто така, од особена важност е да се потенцира дека во земјите 

во развој животното осигурување бележи пораст во 2015-та година за разлика од 2014-та 

година, а во развиените земји бележи пад. Во светските организации, животното 

осигурување бележи пораст во NAFTA, а во Европската Унија и во Еврозона, се 

забележува незначителен пад.  
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Животното осигурување гледано во светски рамки дава една прегледна слика, како по 

региони, така и по организации. Америка, Европа и Азија имаат најголем удел на 

светскиот пазар, со 26,36% , 34,42% и 35,70%. Учеството на Африка и Океанија е скоро 

незначително, со 1,72%, односно 1,79%. Развиените земји со 82,47% имаат огромна 

застапеност во светски рамки, додека земјите во развој се со 17,53%. Од светските 

организации, Европската Унија е застапена со 32,37% во уделот на светскиот пазар за 

животно осигурување, Еврозона со 21,73% и NAFTA со 24,20%. 

Во Европа, на премиите од животно осигурување припаѓаат 4,16% од вкупниот БДП, во 

Америка – 2,7%, во Азија – 3,59%, во Африка – 1,97% и во Океанија – 3,15%. Во 

развиените земји 4,61% припаѓаат на премиите од животно осигурување од вкупниот БДП, 

а во земјите во развој само 1,52%.  

Премиите од животно осигурување по глава на жител се најголеми во Океанија – 1165,3 

долари, а најмали во Африка – 37,3 долари. Во развиените земји, премиите од животно 

осигурување по глава на жител изнесуваат 1953,7 долари, додека во земјите во развој само 

70,6 долари. Во светските организации, истите се движат околу 1200 долари по глава на 

жител. 

26,36%

34,42%

35,70%

1,72% 1,79%

Удел во светскиот пазар на животното 
осигурување во 2015 година

Америка

Европа

Азија

Африка 

Океанија
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Табела бр. 3 - Волуменот на премијата во неживотното осигурување по региони и     
                         организации во 2015 година 

 
 

Бизнис – 
НЕЖИВОТНО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

Волумен на 
премијата (во 

милиони долари) 
 
 

2015             2014 

Промена во 
% 

прилагодена 
на инфлација

 
2015     2014 

Удел на 
светскиот 
пазар (во 

%) 
 

2015 

Премии 
во % од 
БДП 

 
 

2015 

Премии 
по глава 
на жител 

(во 
долари) 

2015 

Америка 921.347 915.266 3.1 1.6 45.61 3.72 933.3 

Европа  596.763 692.533 1.1 0.3 29.54 2.73 647.2 

Азија  446.405 427.411 9.2 8.3 22.10 1.74 102.0 

Африка  20.419 22.511 1.3 1.2 1.01 0.92 17.4 

Океанија 35.033 41.398 0.1 1.1 1.73 2.43 899.5 

Свет  2.019.967 2.099.118 3.6 2.4 100.0 2.77 275.6 

Развиени пазари 1.614.298 1.694.209 2.6 1.1 79.92 3.51 1485.9 

Пазари во развој 405.670 404.909 7.8 8.6 20.08 1.39 64.4 

Пазари во развој 
со исклучок на 
Кина 

229.933 253.419 2.5 4.1 11.38 1.25 46.7 

Еврозона  309.009 459.910 1.3 0.5 19.31 3.16 1076.6 

Европска Унија 532.230 614.780 1.5 0.4 26.35 2.89 919.8 

NAFTA 843.165 826.578 3.3 0.9 41.74 4.06 1740.6 

Извор: Swiss Re sigma No 3/2016 

Табела бр. 3 го прикажува волуменот на премијата во неживотното осигурување, во 2015 

година, по региони и организации. Овие податоци се особено важни, бидејќи во делот на 

неживотното осигурување, секјуритизацијата почнува да зема сѐ поголем замав. 

Осигурувањето на имотот претворено во хартии од вредност значи инвестиција која 

добива многу поголема вредност кога правилно ќе се постапи и анализира конкретната 

ситуација.  

Волуменот на премијата на неживотното осигурување, спореден меѓу 2014-та и 2015-та 

година покажува одредени промени. Во Америка и Азија се забележува зголемување, 

додека во Европа, Африка и Океанија се забележува намалување. 
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Кога се разгледува уделот на неживотното осигурување во светски рамки, може да се 

констатира дека Америка има најголемо учество, скоро половина од вкупниот удел, 

односно 45,61%, а Африка најмало, со 1,01%. Тоа значи дека секјуритизацијата најмногу е 

изразена во Америка, но станува доста актуелна во Европа и Азија. Развиените земји 

зафаќаат дури 79,92%, а земјите во развој 20,08% од вкупниот удел на светскиот пазар на 

неживотното осигурување. Од организациите, NAFTA учествува со најголем процент во 

светски рамки, односно 41,74% од неживотното осигурување. 

Во поглед на премиите од неживотното осигурување кои се јавуваат како процент од 

вкупниот БДП, во Америка истите се застапени во најголем процент во споредба со 

останатите континенти, 3,72%, а најмалку во Африка со помалку од 1%, односно 0,2%. И 

по глава на жител, премиите од животното осигурување најмногу се застапени во 

Америка, со 933,3 долари по глава на жител, а најмалку во Африка со 17,4 долари по глава 

на жител. Во земјите кои се дел од NAFTA, премиите за неживотното осигурување се 

најголеми и изнесуваат 1740,6 долари по глава на жител.  
 

45,61%

29,54%

22,10%

1,01% 1,73%

Удел во светскиот пазар на неживотното 
осигурување во 2015 година

Америка

Европа

Азија 

Африка

Океанија
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Табела бр. 4 - Волуменот на премијата по региони и организации во 2016 година 

 
Вкупен 
Бизнис 

Волумен на 
премијата (изразена 
во милиони долари)

 
2016              2015 

Промена во %,
прилагодена 

на 
инфалцијата
2016     2015 

Удел на 
светскиот пазар
(изразен во %) 

2016 

Премии во 
% од БДП

 
2016 

Премии по 
глава на 
жител (во 
долари) 

2016 

Америка  1.615.407 1.593.791 1.2 3.7 34.1 6.5 1636

Европа  1.470.021 1.491.430 1.3 2.7 31.1 6.7 1620

Азија 1.493.527 1.351.566 7.9 8.0 31.6 5.6 343

Африка  60.709 63.942  0.8 1.7 1.3 2.8 50

Океанија 92.524 96.951  -4.8 -3.0 2.0 6.3 2343

Свет  4.732.188 4.597.680 3.1 4.3 100.0 6.3 638

Развиени 
пазари 

3.798.652 3.746.168 0.7 3.2 80.3 8.0 3505

Пазари во 
развој 

933.536 851.512 13.5 9.8 19.7 3.2 149

Пазари во 
развој, со 
исклучок 
на  Кина 

467.405 465.012 3.8 4.2 9.9 2.6 97

Еврозона  956.726 951.719 0.6 2.1 20.2 7.3 2528

Европска 
Унија 

1.354.218 1.375.113 1.2 3.0 28.6 7.4 2383

NAFTA 1.491.311 1.458.130 1.5 3.6 31.5 7.1 3049

Извор: Swiss Re sigma No 3/2017 

 

Табела бр. 4 дава статистички податоци за волуменот на премијата по региони и 

организации во 2016-та година. Всушност, со оваа табела и табела бр. 1 може да се следи 

динамиката на премијата и нејзината промена во однос на 2015-та и 2014-та година.  

Во Америка и Азија може да се констатира дека волуменот на премијата во осигурувањето 

се зголемува во 2016-та година во споредба со 2015-та година, додека во Европа, Африка и 

Океанија незначително се намалува. Според тоа, Америка останува движечка сила на 
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осигурувањето во светот, а тоа се должи на добрата информираност на луѓето за 

придобивките и значењето на осигурувањето.  

 

Ако се споредат податоците од 2015 година и 2016 година, во поглед на уделот на 

осигурувањето во светски рамки, тогаш може да се констатира следново: уделот на 

Америка бележи пад од 0,8%, уделот на Европа бележи пад од 1,16%, уделот во Азија 

бележи пораст од 1,93%, уделот на Африка бележи пад од 0,11% и уделот на Океанија 

бележи благ пораст од 0,23%. 

Има разлика и во податоците кои го покажуваат износот на премијата на осигурувањето по 

глава на жител, во 2016 година, во однос на 2015 година. Според тоа, може да се 

констатира следново: во Азија, Африка и Океанија премиите по глава на жител бележат 

благ пораст, додека во Америка и Европа се забележува благо опаѓање на премиите на 

осигурувањето. Во просек, во Америка и Европа, премиите се движат околу 1630 долари 

по глава на жител, додека во Азија околу 340 долари по глава на жител, Африка 50 долари 

по глава на жител и Океанија 2000 долари по глава на жител.  

 

34,1%

31,1%

31,6%

1,3% 2%

Удел во светскиот пазар на осигурувањето во 
2016 година

Америка

Европа

Азија

Африка

Океанија
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Табела бр. 5 - Волуменот на премијата во животното осигурување по региони и      
                         организации во 2016 година 

 
 

Бизнис – 
ЖИВОТНО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

Волумен на 
премијата (во 

милиони долари) 
 

2016             2015 

Промена во%
прилагодена 
на инфлација

 
2016     2015 

Удел на 
светскиот 
пазар (во 

%) 
     2016 

Премии во 
% од БДП

 
 

2016 

Премии по 
глава на 
жител (во 
долари) 

2016 

Америка  678.034 670.797 0.3 4.6 25.9 2.7 680

Европа  858.607 883.374 0.1 2.5 32.8 4.0 962

Азија  1.000268 904.337 7.4 7.5 38.2 3.7 229

Африка  40.571 42.987 1.2 1.0 1.6 1.8 34

Океанија  39.537 45.445 -13.3 -7.7 1.5 2.7 1001

Свет  2.617.016 2.546.941 2.5 4.4 100.0 3.5 353

Развиени 
пазари 

2.110.534 2.103.394 -0.5 3.1 80.6 4.5 1954

Пазари во 
развој 

506.482 443.547 16.9 11.7 19.4 1.7 80

Пазари во 
развој со 
исклучок на 
Кина 

243.866 232.784 5.7 5.8 9.3 1.3 49

Еврозона  553.969 555.596 0.2 1.6 21.2 4.1 1430

Европска Унија 808.564 831.892 0.2 2.6 30.9 4.5 1451

NAFTA 620.012 615.802 0.0 4.3 23.7 2.9 1268

Извор: Swiss Re sigma No 3/2017 

Животното осигурување во 2016 година бележи одредени промени исто како и 

неживотното осигурување по региони и организации во споредба со 2015 година. Америка 

и Азија се лидери во зголемувањето, додека останатите бележат пад. И развиените земји и 

земјите во развој бележат одреден процент на зголемување што укажува на фактот дека се 

зголемува свеста кај луѓето за важноста на осигурувањето на живот. Но, треба да се 

спомне и податокот дека Европската Унија подлежи на промени во опаѓање, а NAFTA 

констатно го зголемува својот процент на напредок.  
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Во однос на 2015 година, само Азија покажува пораст во уделот на животното 

осигурување, во светски рамки, со 38,2 %, односно зголемување од 2,5% во 2016 година. 

Америка има пад од 0,46%, Европа од 1,62%, Африка од 0,12% и Океанија од 0,29%. 

Доста значаен е податокот дека земјите во развој забележуваат пораст во процентот на 

животното осигурување во 2016 година, во однос на 2015 година, со 1,87%, додека 

развиените земји бележат пад од 1,87%. И Европската Унија и NAFTА имаат пад на 

процентот на животното осигурување во светски рамки, во однос на 2015 година со 1,47%, 

односно 0,5%. 

Америка има зголемување на премиите на животното осигурување во 2016 година за 3,3 

долари, односно 680 долари по глава на жител. Европа има намалување од 25,2 долари, 

односно 962 долари по глава на жител. Азија има најголем пораст од 19,2 долари, односно 

229 долари по глава на жител, а Африка има намалување од 3,3 долари, односно 34 долари 

по глава на жител. Океанија има најголем пад од 164,5 долари, односно 1001 долар по 

глава на жител.  

25,9%

32,8%

38,2%

1,6% 1,5%

Удел во светскиот пазар на животното 
осигурување во 2016 година

Америка

Европа

Азија

Африка

Океанија
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Табела бр. 6 - Волуменот на премијата во неживотното осигурување по региони и      
                         организации во 2016 година 

 
 

Бизнис – 
НЕЖИВОТНО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

Волумен на 
премијата (во 

милиони долари) 
 
 

2016             2015 

Промена во 
% 

прилагодена 
на инфлација

 
2016     2015 

Удел на 
светскиот 
пазар (во 

%) 
 

2016 

Премии 
во % од 
БДП 

 
 

2016 

Премии 
по глава 
на жител 

(во 
долари) 

2016 

Америка 937.373 922.994 1.9 3.1 44.3 3.8 955

Европа  611.414 608.056 3.0 3.1 28.9 2.7 6581

Азија  493.260 447.229 8.9 9.0 23.3 1.9 114

Африка  20.138 20.955 -0.2 3.3 1.0 0.9 17

Океанија 52.987 51.506 2.8 1.5 2.5 3.6 1342

Свет  2.115.172 2.050.739 3.7 4.2 100.0 2.8 285

Развиени пазари 1.688.119 1.642.774 2.3 3.3 79.8 3.6 1550

Пазари во развој 427.054 407.966 9.6 7.9 20.2 1.5 69

Пазари во развој 
со исклучок на 
Кина 

223.539 232.228 1.7 2.7 10.6 1.3 48

Еврозона  402.757 396.123 1.6 3.0 19.0 3.2 1098

Европска Унија 545.654 543.220 2.8 3.7 25.8 2.9 933

NAFTA 871.299 842.328 2.7 3.2 41.2 4.1 1782

Извор: Swiss Re sigma No 3/2017 

Табела бр. 6 дава статистички податоци за волуменот на премијата во неживотното 

осигурување по региони и организации, во 2016-та година. Со оглед на фактот дека веќе 

имаме податоци за 2014-та и 2015-та година, споредбата ни дава една прегледна слика за 

динамиката на неживотното осигурување. Доста интересен податок е тоа што во споредба 

со 2015-та година, 2016-та година бележи постојан пораст на волументот на премијата, 

односно зголемувањето е забележано во Америка, Европа, Азија и Океанија, додека само 

мал незначителен процент бележи пад во Африка. Вложувањето во неживот покажува 

тенденција на зголемување, со што, инвестициите би биле сѐ поголеми од аспект на 

реосигурувањето и секјуритизацијата. Зголемувањето е забележано и во развиените земји 

и земјите во развој, но и во светските организации како што се Еврозона, Европската Унија 

и NAFTA.  



СОСТОЈБИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВОЈ НА СЕКЈУРИТИЗАЦИЈА НА РИЗИКОТ ВО 
БИЗНИСОТ ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	

 

                                                            Лаура Алими	 91	
 

 

Кога се разгледува уделот во светскиот пазар во неживотното осигурување во 2016-та 

година, може да се констатира дека нема некои драстични разлики и отстапки во однос на 

2015-та година. Америка останува лидер со своите 44,3%, потоа следи Европа со 28,9%, 

Азија со 23,3%, Африка со само 1% и Океанија со 2,5%. На развиените пазари припаѓаат 

79,8%, а на пазарите во развој, вклучувајќи ја и Кина 20,2%. И NAFTA останува лидер од 

светските организации со своите 41,2%, па потоа следи Европската Унија со 25,8% и 

Еврозона со 19%. 

Премиите на неживотното осигурување по глава на жител се зголемиле скоро во сите 

континенти. Во Америка, во 2016-та година изнесуваат 955 долари по глава на жител, 

односно 21,7 долари повеќе од 2015-та година. Во Европа изнесуваат 658 долари по глава 

на жител, или 10,8 долари повеќе од 2015та година. Во Азија изнесуваат 114 долари по 

глава на жител, односно 12 долари повеќе во однос на претходната година. Во Африка – 17 

долари по глава на жител, т.е 0,4 долари помалку во однос на 2015та година. И во Океанија 

зголемувањето на премиите на неживотното осигурување е најизразено и изнесува 1342 

долари по глава на жител, односно 442,5 долари по глава на жител. Во развиените пазари 

премиите во неживотното осигурување по глава на жител во 2016та година се зголемиле за 

64,1 долар во однос на 2015-та година, а во пазарите во развој за 4,6 долари. Во NAFTA е 

забележано најголемо зголемување, со 41,4 долари по глава на жител, потоа следува 

44,3%

28,9%

23,3%

1% 2,5%

Удел во светскиот пазар во неживотното 
осигурување во 2016 година

Америка

Европа

Азија

Африка

Океанија
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Еврозона со 21,4 долар по глава на жител и Европската Унија со 13,2 долари по глава на 

жител. 

 

Табела бр. 7 - Промена на премијата на животното осигурување по земји во Европа,      
                         изразена во %, 2015 – 2016 година 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извор: Swiss Re Institute sigma No 3/2017 
 

Од табела бр. 7 доаѓаме до податоци за промена на премијата во животното осигурување 

по земји во Европа, од 2015-та и 2016-та година, изразена во проценти. Очигледно е дека 

најголема промена, во пораст, има во Шпанија, и тоа 21,8% , а огромен пад се забележува 

во Португалија од 23%. Премиите се доста намалени во Австрија во 2016та година, во 

однос на 2015та година со 9,8%, а мал пад се забележува во Луксембург од 3,8%, Италија 

 
Земји  

Промена на премијата на 
животно осигурување изразена во 

% 

 
2016 

 
2015 

Франција -0.6 5.3 

Италија  -3.7 5.1 

Германија  -1.5 -2.6 

Ирска  7 10.7 

Шпанија  21.8 2.9 

Финска  4.9 4.4 

Белгија  1.2 -5.8 

Луксембург  -3.8 -9.9 

Португалија  -23.0 -16.8 

Австрија  -9.8 0.2 

Словенија  1.8 5.7 
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3,7%, Германија 1,5% и Франција 0,6%. Во пораст се премиите во животното осигурување 

во Ирска, Финска, Белгија и Словенија. 

 

Табела бр. 8 - Промена на премијата на неживотното осигурување по земји во    
                         Европа, изразена во %, 2015 – 2016 година 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Извор: Swiss Re Institute sigma No 3/2017 

 

Табела бр. 8 дава податоци за промена на премиите во неживотното осигурување по земји 

во Европа, во 2015-та и 2016-та година. За разлика од животното осигурување каде има 

драстични намалувања и зголемувања, во делот на неживотното осигурување може да се 

констатира дека со исклучок на Италија, во сите останати земји се забележува пораст. 

Најголем процент во зголемување се забележува во Ирска и Португалија, со 5% и Шпанија 

со 4,7%. Само во Италија се евидентира пад на премиите во неживотното осигурување од 

0,3%. Заклучно со табела бр. 7 и табела бр. 8 може да се констатира дека неживотнто 

 
Земји  

Промена на премијата на 
неживотно осигурување изразена 

во % 

 
2016 

 
2015 

Франција 1.5 5.8 

Италија  -0.3 -2.6 

Германија  2.2 3.6 

Ирска  5.0 4.2 

Шпанија  4.7 1.9 

Финска  2.5 -1.6 

Белгија  2.8 2.7 

Луксембург  3.6 9.8 

Португалија  5.0 3.8 

Австрија  2.2 2.8 

Словенија  3.4 0.5 
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осигурување е далеку позастапено и константно се зголемува во однос на животното 

осигурување. Особено доминира осигурувањето на имот од елементарни непогоди. 
 
 
Табела бр. 9 - Премии по глава на жител, изразена во долари, во 2016 година 

 
Континенти  

 
Вкупен бизнис 
(осигурување) 

Животно 
осигурување 

Неживотно 
осигурување 

Северна Америка 
 САД 
Канада 

4072,2 1690,1 2382,1

4174,1 1724,9 2449,2

3161,1 1379,4 2382,1

Латинска 
Америка и 
Карибите 

256,9
 

108,7 148,1

Европа  1620,0 961,9 658,1

Азија  343,1 229,5 113,6

Африка  50,5 33,7 16,7

Океанија  
 
Австралија 
Нов Зеланд 

2342,8
 

1001,1 1341,7
3397,1 1558,5 1838,6

2190,7 374,5 1816,1

Извор: Swiss Re Institute sigma No 3/2017 
 

Табела бр. 9 ги дава податоците за премиите по глава на жител, изразени во долари, во 

2016-та година, во животното и неживотното осигурување, по континенти. Направената 

споредба меѓу премиите во животното и неживотното осигурување може да доведе до 

заклучок дека премиите по глава на жител воАмерика се двојно поголеми во неживотното 

осигурување, а во Азија и Африка се двојно поголеми во животното осигурување. Голема 

разлика се јавува во Нов Зеланд, животното осигурување изнесува само 374,5 долари по 

глава на жител, додека неживотното е скоро 5 пати поголемо и изнесува 1816,1 долар по 

глава на жител. Во Европа поголеми се премиите во животното осигурување и изнесуваат 

961,9 долари по глава на жител, а 658,1 долар по глава на жител изнесува неживотното 

осигурување. Значителна разлика се јавува меѓу Австралија и Нов Зеланд како дел од 

Океанија, во делот на животното осигурување. Во Австралија изнесува 1558,5 долари по 
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глава на жител, додека во Нов Зеланд 4 пати помалку, односно 374,5 долари по глава на 

жител. 

Кога ќе се споредат износите на секјуритизацијата и износот на премиите, се доаѓа до 

доста важен заклучок. Најпрво, важно е да се нагласи дека секјуритизацијата како понова 

појава во светот на осигурувањето не е подеднакво развиена во сите развиени земји. 

Најразвиена е во САД, потоа Европа, па Јапонија и Австралија. Од земјите во развој, 

значајна перспектива имаат Кина, Мексико, Јужна Кореја и Турција. Развиеноста на 

секјуритизацијата во Европа, според степенот и динамиката е помала во споредба со САД, 

а тоа се должи на фактот дека секјуритизацијата се појавува најпрво во САД, во момент 

кога во Европа не постоела доволна заинтересираност, стручни лица кои ќе го објаснат 

нејзиниот придонес во сферата на осигурувањето и секако, недоволната пазарна 

ликвидност.  
 
Графикон 29 - Раст на секјуритизацијата во Европа во периодот од 2000 до 2007     
                           година  (во милијарди евра) 

 
Извор: ESF Securitization Data report, European Securitization forum, London, 2008 
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Според податоците од графикон бр. 29 може да се следи растот на секјуритизацијата во 

Европа, и тоа во периодот од 2000-та до 2007-та година. Секјуритизацијата е во постојан 

пораст, посебно, во 2006-та година, кога изнесува 490 милијарди евра, во споредба со 

2005-та година, кога изнесувала 310 милијарди долари. Во 2007-та година се чувствува 

застој во креирањето на хартии од вредност на основа на секјуритизацијата, а како 

причина се наведува добропознатата економска криза која произлезе од САД. 
 
Графикон 30 - Раст на обемот на секјуритизација во САД во периодот од 1998 до 2007       
                           година (во милијарди долари) 

 
Извор: ESF Securitization Data report, European Securitization forum, London, 2008 

 

Според графиконот бр. 30 се добиваат податоци за растот на секјуритизацијата во САД, и 

тоа во период од 1998-та до 2007-та година (во милијарди долари). Може да се констатира 

дека од 1998-та до 2006-та година, односно 9 години, секјуритизацијата е во постојан 

пораст. Тоа се должи на добрата информираност, заинтересираноста на инвеститорите и 

секако, добрата ликвидност. Но, како и во Европа, со економската криза во 2007-та година, 

и во САД се забележува пад во секјуритизацијата, односно, се намалува за 29%, во однос 
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на 2006-та година. Најмногу погодени се хартиите од вредност по основ на хипотекарните 

кредити.  

 

5.2. Заклучни согледувања врз база на податоците од направеното истражување 

Истражувањето во овој магистерски труд беше направено врз база на податоците кои ги 

презентира списанието Сигма и форумот за секјуритизација во Лондон. Паралелно беа 

разгледувани табелите во кои има конкретни износи по континенти и организации кои 

покажуваат искази за осигурувањето и подетално за животното и неживотното 

осигурување. Исто така, дел од графиконите го покажуваат успехот на секјуритизацијата и 

нејзиниот удел во светски рамки. 

Па според презентираните податоци, може да се заклучи следново: 

 Износот на премијата, општо во осигурувањето е најголем во Америка; 

 Промената на волуменот на премијата, прилагодена на инфлацијата, најмногу е 

изразена во Азија; 

 Америка има најголем удел во светскиот пазар во осигурувањето; 

 Во Европа премиите имаат најголем процент од БДП и се најголеми по глава на 

жител; 

 NAFTA е најуспешна организација во делот на осигурувањето, па Европска Унија, 

па Еврозона; 

 Во животното осигурување водечко место има Европа и Европската Унија, а 

Океанија има највисока премија по глава на жител; 

 Во неживотното осигурување водечка е Америка и NAFTA и истите имаат најголем 

удел на светскиот пазар во неживотно осигурување; 

 Од година во година, најголем раст во осигурувањето се забележува во Азија; 

 Во Европа, Шпанија е водечка земја во премија на животното осигурување, а 

Португалија има драстичен пад; 

 Со исклучок на Италија, во сите други земји се забележува раст на премијата на 

неживотното осигурување; 

 Растот на секјуритизацијата е константен во Европа од 2000-2007 година, а потоа се 

забележува пад, како резултат на светската криза; 

 Америка е водечка сила во секјуритизацијата. Тоа го покажува фактот што за прв 

пат секјуритизацијата се појавува токму таму, и е во постојат раст, освен во време 

на светската криза. 



СОСТОЈБИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВОЈ НА СЕКЈУРИТИЗАЦИЈА НА РИЗИКОТ ВО 
БИЗНИСОТ ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	

 

                                                            Лаура Алими	 98	
 

 Споредено, износот на премиите и износот на секјуритизацијата имаат мртва трка 

во изедначување, што значи дека секјуритизацијата во иднина ќе има огромен 

процент во работењето со осигурување, инвестиции и банкарство. 

 Конечно, со подобра едукација за спонзорите и инвеститорите ќе бидат 

елиминирани досегашните присутни проблеми,  посебно оние кои се однесуваат на 

неадекватни регулаторни третмани, отсуство на ликвидност, присуство на 

основниот ризик и високите трошоци, што од една страна допринесува веќе 

интересирање на инвеститорите, а од друга страна интересирање на спонзорите и 

тоа не само на големите, туку и на малите компании за осигурување и 

реосигурување. 
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ЗАКЛУЧОК 

 

Алтернативните облици за пренесување на ризиците во последните години се развиваат со 

експоненцијална брзина, а перспективите за нивниот понатамошен развој се исклучителни. 

Врз основа на анализата на улогите и функциите на реосигурувањето како карактеристика 

на настанувањето, развојот и примената на поединечни облици за алтернативен пренос на 

ризици, може да се заклучи дека овие инструменти иако се настанати во ограничени 

капацитети на пазарите за реосигурување и ретроцесија не претставуваат замена, туку 

дополнување на традиционалниот пренос на ризиците од осигурувањето. 

Овие инструменти претставуваат комплетно решение, кое компаниите за осигурување 

можат да го користат со традиционалното реосигурување, со кое се обезбедува 

дополнителен капитал за покритие, пред сѐ, на катастрофалните ризици, односно ризиците 

кои се одликуваат со мала веројатност за настанување и со голем интензитет на штетните 

последици, со што се ослободува капацитет на пазарот на реосигурување за прифаќање на 

ризиците кои ги карактеризира голема веројатност за настанување и мал интензитет на 

штетните последици. Исто така, овој заклучок дава и аргумент за фактот дека во 

досегашната примена на инструментите за алтернативен пренос на ризиците од 

осигурувањето, биле ефикасна замена на реосигурувањето, но само во доменот на 

катастрофалните ризици и во ограничени капацитети и релативно високи премии на 

реосигурување и ретроцесија. 

Синоним за квалитетно осигурување е сигурноста, безбедноста, чесноста, знаењето и 

стабилноста. Филозофијата во осигурувањето е навидум едноставна, но тешка за 

остварување. Да се постави рационален пристап кон пласманите на средствата, фокус кон 

реалните приходи и да не се креираат виртуелни промени. Трансфер на знаења, 

корпоративните стандарди и пристапот до европската регулатива, тоа е бенефиција за 

сите. За успешно спроведување на мисијата на компаниите за осигурување е потребен тим 

составен од професионалци во струката, кои се едуцирани да ги изнесат сите усогласувања 

на деловните принципи со оние на партнерите и од млади луѓе што се носители на 

динамиката што ја бара новото време и што имаат капацитет и желба за напредок и 

достапни ресурси да успеат во тоа. Флексибилни се во понудите и оставаат простор 

клиентот да учествува во нивното креирање. 

Во современи услови на стопанисување, глобализација и интернационализација на 

економските активности во светот, меѓународните финансиски пазари се двигатели и еден 
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од најважните фактори за функционирање на меѓународните финансиски односи. Овие 

пазари овозможуваат: мобилност и либерализација на движењето на капиталот во 

меѓународни размери, појава на нови финансиски инструменти, унапредување, 

стандардизација и унифицирање на технологијата во извршување на нивните активности, 

имплементација на финансиските иновации, единствена меѓународна релација во 

извршувањето на начинот на плаќање, проширување на банкарските мрежи низ целиот 

свет и дерегулација на прописите со кои се уредува банкарското работење, како и 

можноста со одреден вид на хартии од вредност да се истакне важноста и значењето на 

секјуритизацијата. 

Во Европа, пак, секјуритизацијата претставува понова појава, така што за првпат, се јавила 

во 1996 година и се однесувала на кредитите одобрени на деловните субјекти. Според 

European Securitisation Forum, во најголем процент денес таа е застапена во Шпанија и 

Холандија со 27%, па потоа во Италија- 22%, Германија 11%. Денес во развиените земји 

секјуритизацијата претставува редовна појава, а таа особено се однесува на станбените 

кредити. Овој процес е најразвиен во САД, каде што околу 40% од потрошувачките и 80% 

од станбените кредити, вклучувајќи ги и оние со послаб квалитет, се опфатени со 

секјуритизацијата. 

Развојот и организацијата на осигурувањето во Македонија во период подолг од половина 

век е производ на системските, сопственичките и структуралните промени во општеството. 

Осигурителната индустрија како резултат на тесната зависност од општествено - 

економските односи се менуваше од принципот на државно - диригирано управување, 

преку принципот на општествено управување (како дејност прогласена за „посебен 

општествен интерес“), до принципот на делегатско управување врз основа на концепцијата 

на т.н. „здружен труд“. Сите овие форми на управување, без разлика на нивното 

еволутивно унапредување, се покажаа како неефикасни. Со пазарно либерализираните 

економски услови во периодот од 1990 година до денес, осигурителниот сектор го наоѓа 

својот природен општествено – економски и претприемачки амбиент. Меѓутоа, првите 

години од транзицијата на економскиот систем на Република Македонија која се 

карактеризира со нагло опаѓање на вкупните економски активности, високи стапки на 

инфлација, дури и појава на хиперинфлација, променливост на курсот на домашната 

валута и други фактори директно и негативно влијаеја врз осигурителниот сектор. 

Во однос на областа на активности, неживотното осигурување продолжува да претставува 

доминантен извор на генерирање приходи од премии, при што полисите за осигурување од 

автомобилска автоодговорност заземаат најголемо место во вкупната структура. 
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Комбинацијата на висока економска нестабилност, низок животен стандард и пред сѐ 

ниското ниво на осигурителна култура се несомнено најважни фактори за премалото 

учество на животното осигурување. Поради тоа неопходен е процес на едукација преку кој 

осигурителите ќе наметнат потреба од купување на животни осигурителни производи од 

локалните потрошувачи. Владата исто така може да има клучна улога во овој процес преку 

постепеното намалување на разните видови државни бенефиции кои претставуваат 

рецесиви од минатото. Имено, во периодот пред транзиција, но и сега, општа 

карактеристика е тоа што пензиското, социјалното и здравственото осигурување покриваат 

голем дел од ризиците кои се поврзани со животното осигурување. Што поголемо и 

поопфатно социјално осигурување, значи помала можност за развој и растеж на приватно 

животно осигурување. Со воведување на третиот пензиски столб, со појава на 

банкоосигурувањето преку кој ќе се нудат заеднички банкарски и животни осигурителни 

производи и со развој на пазарите на капитал ќе има поголема перспектива за развој на 

животното осигурување. 

Позитивните искуства во реформите на осигурителниот пазар на земјите од Централна и 

Источна Европа, кои веќе станаа полноправни членки на ЕУ, можат да претставуваат 

добар пример за насоките на идните реформи во Република Македонија. Врз основа на тие 

истражувања можат да се предложат следните насоки, кои би придонеле кон развој на 

осигурителниот сектор во Република Македонија: 

 Целосна либерализација на осигурителните пазари, со слобода на меѓугранични 

операции; 

 Прифаќање и имплементација на меѓународни стандарди за управување со ризици; 

 Изградба на ефективно и ефикасно законско опкружување во кое осигурителните 

операции ќе функционираат; 

 Усогласување со осигурителните директиви на ЕУ; 

 Вклучување на компаниите за осигурување во третиот столб на новиот пензиски 

систем, кој претставува доброволно капитално финансирано пензиско осигурување; 

 Развој на пазарoт на хипотеки кој ќе влијае на побарувачката за имотно 

осигурување; 

 Едукацијата на осигурените. 
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