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ВОВЕД 

Крајот на 20-ти и почеток на 21-ви век се обележани со општа глобализација во сите 

сегменти на општествата: економски, спортски, културни. Глобализацијата поставува 

нови предизвици и за државите и за компаниите за осигурување и реосигурување кои 

работат во нив. Процесот на глобализација доведува до губење на значењето на 

државните граници, забрзан стопански раст, промена на структурата на ризикот, 

отварање на пазарите на осигурување и реосигурување.  

Реосигурувањето претставува осигурување на компаниите за осигурување. Се 

дефинира како пренесување на дел од ризикот или целиот ризик од директниот 

осигурител, на останатите компании, реосигурители кои немаат директни врски со 

осигурениот. Реосигурителот се обврзува на осигурителот да му исплати дел или цел 

износ на штета кога ќе настапи осигурениот случај. Помеѓу осигурениот и 

реосигурителот нема директни договорни односи, реосигурителот е обврзан да ја 

надомести штетата само на осигурителот, а осигурителот има обврска према 

осигурениот. Реосигурување всуштност претставува осигрување на компанијата за 

осигурување за дел од обврските кои што самата не може да ги покрие со 

расположливите средства.  

Значењето на реосигурувањето се гледа од податокот дека во 2011 година имало 325 

природни катастрофи и катастрофи предизвикани од човечка небрежност кои 

направиле економски штети во вредност од 370 милијарди долари. Од нив само 116 

милијарди долари се покриени со осигурување, а поголемиот дел е исплатен од страна 

на компаниите за осигурување. Значи без реосигурувањето, компаниите за осигурување 

не би биле во можност да ги покријат штетите настанати од природни катастрофи како: 

земјотреси, урагани, поплави, пожари.  

Користа од реосигурувањето е голема бидејќи го намалува ангажираниот капитал и 

овозможува да се добие поголема заштита по поевтина цена. Реосигурувањето по 

својата природа е глобално работење кое го разместува капиталот преку географските 

граници. Глобалниот пазар на реосигурување е високо концентриран пазар на кои 

доминираат неколку големи компании како: Munich Re, Swiss Re, Loyd`s.  

Силниот економски раст на земјите во развој кои се еден од водечките причинители на 

заинтересираност во компаниите за осигурување и реосигурување да остварат физичко 

присуство на овие пазари, остварен е во 2007 година. Порастот на бруто домашните 

прозиводи на земјите во развој во 2007 година изнесува 7,3% во однос на 7,2% во 2006 

година, додека вкупната премија на осигурување во 2007 година кај земјите во развој 

била 10% од вкупната светска премија. Посебно интересирање за развој на работата на 
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глобалните реосигурители изразуваат четири земји во развој: Бразил, Кина, Индија и 

Русија. До скоро пазарите за реосигурување во овие земји биле потполно затворени 

поради нивните законски ограничувања. 

Теоретските и емпириските податоци покажуваат дека земјите кои имаат поразвиен 

финансиски сектор укажуваат побрз и постабилен долгорочен развој. Доброразвиениот 

финансиски сектор има значително позитивно влијание врз продуктивноста, што 

придонесува да се оствари повисок степен на долгорочен развој. Според Sologne 

(Солоњ) 1956 во отсуство на финансиски сектор кој може да обезбеди ресурси кои ќе ги 

трансформираат техничките иновации во широка примена, технолошкиот напредок 

нема да има значително влијание врз економскиот раст и развој. Исто така бројни 

емпириски студии потврдуваат дека финансискиот сектор игра значајна улога врз 

растотот на економијата во државите. 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 и реосигурувањето 

врз економскиот раст. Иако оваа дејност е малку запоставена од страна на авторите, 

сепак скоро во сите развиени земји и земји во развој компаниите за осигурување и 

реосигурување добиваат сè поголемо значење. Земјите во развој во периодот од 1998 до 

2011 година оствариле значително побрз раст на пазари за осигурување и 

реосигурување од развиените земји (330% наспроти 58%) пред сè како одраз на 

либерализацијата и финансиската интеграција. По спроведувањето на структурните 

реформи (Sigma No 2000, Sigma No 3, 2012), осигурителниот и реосигурителниот 

сектор не само што придонесуваат за економски раст преку издавање на полиси со кои 

се обезбедува одредена сигурност преку исплата на потенцијалните штети на 

корисниците на полисите, исто така преку комплементарноста со банкарскиот сектор, 

доведува до поттикнување на економскиот раст.  

Врската на осигурителниот сектор и финансискиот сектор може да доведе до 

поттикнување на одобрување на банкарски заеми преку намалување на трошоците на 

компаниите на пазарот на капитал, што влијае на економскиот раст преку зголемување 

на побарувачката за финансиски услуги (Graze and Rebelo, 1993). 

Реосигурувањето како осигурување на осигурувањето на овие простори не е доволно 

развиено, но во последниве години е со интенција на поголем развој. Граѓаните, 

фирмите, земјоделците во Република Македонија добија сигурен партнер во 

специјализираната компанија за реосигурување „Evropa Re“ која им гарантира сигурна 

финансиска заштита на нивниот имот во случај на природни катастрофи или временски 

непогоди. Нивниот прв производ „Swiss Visual Pro“ полиса овозможува осигурување од 

земјотреси, а наскоро се очекува и осигурување од поплави и осигурување на 

земјоделските посеви. Бидејќи Република Македонија е исклучително ранлива на 



Меѓусебното влијание на развојот на реосигурувањето и економскиот раст - земји 
во развој со посебен осврт во Република Македонија 

 

                                                              Марко Јовчески   7 
 

природни катастрофи и сè повеќе на ризиците од екстремни временски настани, 

компаниите за реосигурување нудат експертска поддршка, решенија и реосигурување, 

со што партнерските локални друштва за осигурување можат полесно да креираат 

полиси за осигурување кои се по пристапни цени за крајните корисници. 

Целта на овој труд е да се испита влијанијето на реосигурувањето врз економскиот раст 

со емпириска анализа за Република Македонија. Врз основа на теоретска и на 

емпириска литература утврдени како мерка за економски раст, ќе се користат БДП по 

глава на жител.  
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ГЛАВА 1 - ФИНАНСИСКИОТ СИСТЕМ КАКО ТЕМЕЛ ЗА ЕКОНОМСКИ РАСТ 

1. Развој на осигурувањето/реосигурувањето и економскиот раст 

Економскиот раст е темел за развој на секое стопанство. Тоа е долгорочен процес на 

пораст на производството и доходот, долгорочно зголемување на можностите за 

задоволување на вкупните потреби на заедницата односно непрекинат процес на пораст 

на животниот стандард, финансиската стабилност на народот. Нобеловецот за 

економија од 1998 година Amartya Sen, економскиот развој го дефинира како „Процес 

на подобрување на животот и зголемување на слободата и тоа слобода на избор и 

контрола над сопствениот живот“. За овој автор економскиот раст е процес во кој се 

постигнува: 

- Задоволување на основните животни потреби; 

- Чувството на вредност и самопочитување; 

- Процес во кој се стекнува слобода од незнаење. 

Според друго компетентно мислење на M. Todaro и S. Smith економскиот развој е 

повеќедимензионален процес кој вклучува групни промени во општествената 

структура. Економскиот развој е „пакет“ на промени со кои целокупниот општествен 

систем се прилагодува на потребите и желбите на индивидуалците во смисол создавање 

материјални и духовни добра.  

Најважните цели на економскиот раст се: 

- Стурктурни промени во производството, распределбата и потрошувачката; 

- Пораст на вработеноста; 

- Поврузавање со меѓународната економија; 

- Пораст на животниот стандард. 

Показателите на економскиот раст можат да бидат: 

1. Вредностни – монетарни;  

2. Натурални; 

3. Економско социјални;  

4. Научно - технички показатели. 

Обично екомонскиот раст се пресметува и изразува како процентуално зголемвуање на 

бруто-домашниот производ во однос на претходниот временски период. 

Врската помеѓу економскиот раст и финансискиот систем е предмет на многу дебати, 

но и различни размислувања. Постојат бројни емпириски истражувања кои ја 

проучуваат оваа врска. Користејќи податоци за 35 земји во периодот од 1860 година до 
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1963 година Goldsmit заклучува дека помеѓу економскиот и финансискиот развој може 

да се повлече груба паралела, доколку се разгледува подолг период од неколку декади и 

второ, во некои од земјите постојат индикации дека периодите на забрзан економски 

раст биле придружувани со надпросечна стапка на финансиски развој.  

Финанскискиот систем е збир на: 

1. Финансиски пазари (пазар на пари, капитал, девизи)  

Финансиските пазари се механизам со помош на кои се канализираат и 

координираат штедењето и инвестициите во една економија; 

2. Финансиски институции (банки, штедилници, кредитни унии, компании за 

осигурување); 

3. Финансиски инстурменти (хартии од вредност и нивни деривати). 

Позитивното дејство на финансискиот развој ќе се гледа само во случај кога се има 

привлечни деловни можности, а не се располага со финансиски средства за лична 

реализација. Развиениот финансиски систем игра важна улога и при купување на 

потрошни добра кои влијаат на благосостојбата на секој поединец. Ако финансискиот 

систем не функционира добро и не мобилизира доволно финансиски средства, вкупната 

потрошувачка на добра и услуи опаѓа, а со тоа расте невработеноста, економскиот раст 

станува побавен, се намалува производството. Финансиските системи влијаат на 

стапките на штедење, инвестициските одлуки, а со тоа и на економскиот раст на долг 

рок. Теоретската литература ги определува придонесите од различни финансиски 

системи за економскиот раст. Некои теоретичари на економскиот раст предност му 

даваат на банкарските системи, а некои на финансиските системи што се потпираат на 

пазарите на хартии од вредност.  

И емпириските истражувања укажуваат дека развојот на финансиските системи има 

позитивен ефект врз економскиот раст.  

Проучувањата и емпириските истражувања на King и Levine (1993) ја нагласуваат 

улогата на финансискиот сектор во економскиот раст. Но во нивните дела не е 

обработена обратната поврзаност односно дали економскиот раст влијае на 

финансискиот сектор преку зголемувањето на финансиските услуги.  

Levine, Loayza и Beck (2000) користат мерки за правното потекло како инструментални 

варијабили за развојот на финансискиот сектор со цел да се конторлира симултаната 

пристрасност. Во нивната студија настојуваат да го подобрат мерењето на развојот на 

финансискиот сектор. Тие ги проучуваат следните промени:  

- Кредити на приватен сектор како дел од БДП;  

- Ликвидни обврски како сооднос на БДП;  
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- Домашни средства на комерцијалните банки како сооднос на домашните средства 

на комерцијалните банки и централната банка.  

Од нивните истражувања се доаѓа до заклучок дека постои тесна поврзаност помеѓу 

финансиските системи и економскиот раст т.е. растот на продуктивноста, 

акумулацијата на физички капитал и приватните заштеди. 

Од многуте проучувања на поврзаноста на финансискиот сектор и економскиот раст се 

согледува дека позитивниот ефект е поголем кај земјите во развој отколку во 

развиените земји1. Имено со користење на податоци од 65 земји за период од 1960 до 

1999 година Mavrotas and Sou (2006) утврдиле дека големината на позитивното 

влијание на финансискиот сектор врз економскиот раст варира во зависност од Inter 

alia, од нивото на развиеност на земјата и тоа позитивно влијание е поголемо кај 

земјите во развој.  

Некои пак студии укажуваат на тоа дека финансиската структура нема големо влијание 

на економскиот раст, бидејќи најчесто студиите се фокусираат само на еден сегмент од 

финансискиот систем, најчесто банкарскиот сектор и неговото влијание на економскиот 

раст пришто не се мери степенот до кој финансискиот систем управува со 

информациите и трансакциските трошоци. Како дел од финансискиот систем, 

банкарскиот систем овозможува субјектите вишокот на финансиски средства да го 

вложуваат и трансферираат до субјекти кои имаат недостиг од финансиски средства (а 

имаат издржани планови за нови проекти) со крајна цел остварување профит2.  

Levine и Zervos (1998) го испитуваат ефектот на развојот на банкарскиот сектор и 

пазарот на капитал врз економскиот раст и доаѓаат до податоци дека развојот на 

банкарскиот систем и ликвидноста на пазарот на капитал позитивно влијаат на 

стапките на економски раст.  

Исто така постојат повеќе студии кои укажуваат Lin (2009), дека важноста на банките и 

пазарите на капитал зависат од нивото на развој на земјата. Се посочуваат искуствата 

на Јапонија, Р. Кореја, Н. Р. Кина во избегнувањето на финансиските кризи во значаен 

дел на нивниот развој при нивното еволуирање од земји со низок доход во земји со 

среден или висок доход.  

 

 

 

 

                                                            
1 Calderon and Liu, 2003 (The direction of causality between financial development and economic growth) 
2 Rose and Hudgins, 2006 (Bank Management and Financial Services) 
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2. Функции на финансиските ситеми  

Основни функции на финансиските системи се: 

1.1.1 Обезбедување на информации Ex ante за можни инвестиции и      

      распределба на капитал; 

1.1.2 Следење на инвестициите и унапредување на корпоративното      

      управување по обезбедување на финансиите; 

1.1.3 Диверзификација и управување со ризик; 

1.1.4 Мобилизирање на штедењето; 

1.1.5 Олеснување на трговијата (размена на стоки и услуги). 

Секоја од овие функции влијае на штедењето и инвестиционите одлуки, а со тоа и на 

економскиот раст.  

 
3. Обезбедување на информации за можни инвестиции и распределба на     
    капиталот  

Во пазарните економии опстануваат оние фирми кои имаат најниски трошоци. Времето 

и парите потрошени за вршење финансиски трансакции се трансакциски трошоци и тие 

се голем проблем за оние кои се занимаваат со финансиски бизнис, особено малите 

штедачи (инвеститори). Бидејќи имаат малку средства тие можат да купат мал број на 

хартии од вредност и не се во можност да го распределат т.е. диверзифицираат ризикот 

на поголем број финансиски инструменти. Основен начин на кој финансиските 

посредници ги намалуваат трансакциските трошоци е користењето на економии на 

обем. Мобилизираат средства од поголем број штедачи и ги инвестираат во различни 

финансиски инструменти. Оние финансиски посредници кои располагаат со големи 

средства ги купуваат финансиските производи „на големо“ со што ги намалуваат 

трансакциските трошоци по единица на инвестиран денар, паралелно со зголемувањето 

на обемот на трансакции. Асиметричните информации се јавуваат ако едната 

заинтересирана страна знае помалку од другата. Пример - купувачот на некое 

осигурување знае повеќе од компанијата за осигурување.  

Со користење на економијата на обем се намалуваат и информациските трошоци по 

единица на трансакција. Со добра информираност за фирмите, економските услови, 

финансиските посредници може да го забрзаат економскиот раст.  
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4. Следење на инвестициите и унапредување на корпоративното управување  

Степенот до кои акционерите ефикасно ја следат фирмата и визијата за зголемвуање на 

вредноста на капиталот овозможува ефикасно алоцирање на ресуристе, зголемување на 

довербата кај штедачите. Ако не постојат финансиски аранжмани за унапредување на 

корпоративното управување се попречува мобилизацијата на заштеди и протокот на 

капитал кон профитабилни инвестиции. Значи механизмите на корпоративното 

управување директно влијаат на економскиот раст. Акционерите - менаџерите со 

директно одлучување за клучни прашања можат да придонесат за ефикасно 

корпоративно управување. За разлика од нив малите акционери често не се доволно 

стручни поради големите трошоци и комплексноста поврзана со мониторинг на 

менаџерите и тоа може да предизвика „freerider“3 проблем бидејќи уделот на секој 

акционер е многу мал. 

Еден од условите за да се постигне ефикасно корпоративно управуавање е 

концентрираната сопственост т.е. сопственичка структура. Големите сопственици 

имаат поголем мотив да се здобијат со информации и поголема моќ да ја спречат 

менаџерската дискреција. Но постоењето на големи акционери може да предизвика 

конфликти со другите акционери или да предизвика одлив на ресурси од фирмата 

преку зделки со поврзани субјекти во своја корист. Обично мнозинското акционерство 

се врзува за моќни семејства или прават пирамидални структури, крос-холдинзи и 

имаат супер права на глас, а тоа од друга страна може да предизвика намалување на 

иновациите и поттикнување на лихварството и забавување на економскиот раст. 

Во голем дел од литературата се укажува дека должничките договори (инструменти) 

може да придонесат подобрување во корпоративното управување и позитивно да 

влијаат на економскиот развој.  

 

5. Диверзификација и управување со ризици 

Финансиските пазари и посредници управуваат со финансиските ризици и 

овозможуваат ефикасна алокација на ресурсите и влијаат врз економскиот раст. 

Финансиските системи се способни да обезбедат услуги за диверзификација на 

ризикот, а со тоа да влијае на економскиот раст на долг рок преку различна алокација 

на ресурсите и стапките на штедење. Финансиските пазари овозможуваат 

диверзификација на ризикот на поединците и насочување на ресурсите кон поризични 

и профитабилни проекти. Ако финансиските инструменти се недостапни за агентите 

тие би ги избегнувале ризичните но профитабилни проекти. Финансиските системи 

                                                            
3 Во економијата, проблемот со freerider се јавува кога оние што имаат корист од ресурси, јавни добра 
или услуги не плаќаат за нив, што резултира со потценување на тие стоки или услуги. 
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овозможуваа агентите да држат диверзифицирано портфолио на ризични проекти што 

ја поттикнува прераспределбата на заштедите кон вложување со голема заработувачка 

и позитивно влијание на економскиот раст.  

King и Levine (1993) укажуваат дека диверзификација на ризикот предизвикува 

иновативна активност. Агентите се стремат кон технолошки напредок, но 

ангажирањето во иновациите е доста ризично. Диверзификационото портфолио на 

иновативни проекти го намалува ризикот и овозможува раст преку зголемувањето на 

иновативните активност. 

 

6. Мобилизација на штедењето 

Мобилизирањето на заштеди вклучува:  

‐ Надминвуање на трансакциските трошоци поврзани со собирање заштеди од 

различни лица; 

‐ Надминвуање на информативната асиметрија поврзана со зголемуање на 

довербата на штедачите. 

Мобилизацијата може да вклучи повеќе билатерални договори помеѓу продуктивни 

единици и агенти со вишок на ресурси. Акционерските друштва се пример за повеќе 

билатерални мобилизации.  

Мобилизацијата (здружувањето) може да се спроведе и преку посредници, каде 

инвеститорите го доверуваат своето богатство на посредниците кои понатака го 

инвестираат во други фирми. Посредниците треба да ги убедат штедачите дека нивните 

влогови се во сигурни инвестиции.  

Мобилизацијата на заштеди директно влијаe на акумулацијата на капитал, распределба 

на ресурсите и зајакнување на технолошките иновации. Многу проекти бараат повеќе 

капитал од оној кој го нудат поединечните инвеститори. Со големите финансиски 

договори преку кои се врши мобилизација на заштедите од голем број на поединци и 

инвестирање во диверзифицирано портфолио на ризични проекти се олеснува 

прераспределбата на инвестициите кон оние со поголем поврат што пак имаат 

позитивно влијание на економскиот раст.  

Како тесно поврзан дел од финансиските и банкарските системи се јавува 

осигурувањето/реосигурувањето. Нивна основна и најзначајна улога е заштитата на 

населението. Особено квалитетни средства за вложување на финансиските пазари и во 

иновативно развојни програми се парите од фондовите на осигурувањето или 

реосигурувањето кои имаат долгорочен карактер. 
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Набљудувано од аспект на националната економија осигурувањето/реосигирувањето го 

поттикнува економскиот развој. Голем број на современи светски ризици може да се 

разгледуваат на национално и меѓународно ниво. Како резултат на таа 

интернационализација се јавуваат голем број на комерцијални и деловни активности но 

и ризици кои ги следат тие активности. Развиениот пазар на осигурување и 

реосигурување се смета за еден од основните индикатори на економската развиеност на 

некоја земја. Нема земја која со својот економски развој не му дава големо значење на 

осигурување и реосигурувањето.  

Повисокото ниво на економски развој овозможува пошироки можности за управување 

со ризикот и осигурување на лица, така што потребните средства за тие процеси се 

попристапни отколку во недоволно развиените земји. Исто така свеста кај луѓето со 

повисок животен стандард за потребите од осигурување и реосигурување се на 

повисоко ниво отколку кај луѓето со понизок стандард. 

Историскиот и економскиот развој имплицираат повисока специјализација и 

концентрација на економски ресурси.  

За значењето на осигурувањето како значајна економско-финансиска категорија 

пишувал и Karl Marx на многу места во неговото дело „Капитал“4. Му дал особено 

значење на осигурувањето на мобилизирањето на заштеди и финансирањето на 

резервен фонд во склоп на кој ќе има и фонд на осигурување. Изричито укажувал на 

потребата од постоење на резервен фонд од кој би се финансирало отстранувањето на 

штетните настани од елементарните и други непогоди. Маркс овој фонд го изедначува 

по значење со издатоците за проста и проширена репродукција. Но ни една држава без 

оглед на нејзината економска моќ нема можност да има толкав резервен фонд со кои би 

можела да ги покрие максималните штети кои би можеле да настанат од природни 

катастрофи како на пример земјотреси, поплави, урагани и сл. Па дури и теоретски да 

го има тој резервен фонд тоа не би било економски оправдано. Затоа високоразвиените 

земји настојуваат формирање на друштва за осигурување од поедини видови на ризик. 

Денес скоро сите ризици кои може да доведат до катастрофални штети може да се 

осигураат односно реосигураат. Во денешно време меѓународната трговија, 

меѓународниот поморски, железнички, воздушен, автомобилски транспорт не можат да 

се замислат без осигурување/реосигурување на ризиците на светскиот пазар. 

Влијанието и развојот на осигурувањето и реосигурувањето во економскиот развој е 

големо. Активностите на компаниите за осигурување и реосигурување во улога на 

финансиски посредници и во улога на механизми за трансфер на ризици и 

обесштетување, придонесуваат раст и развој на националните економии во развиените 
                                                            
4 Најважно негово дело -  обемна тритомна расправа, која преставува една од највлијателните книги во 
историјата на човештвото 
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земји и во земјите во развој. Но и самиот економски развој има повратен ефект во 

развојот на осигурувањето и реосугурувањето. Компаниите за осигурување и 

реосигурување овозможуваат различните ризици да бидат управувани на ефикасен 

начин притоа стимулирајќи ја мобилизацијата и алокацијата на заштедите во 

продуктивни инвестиции. Институционалните инвеститори пораснаа во последниве две 

декади и тоа како севкупна експанзија на целиот финансиски сектор во однос на БДП. 

Финансиската моќ на компаниите за осигурување и реосигрување ги направи 

доминантни актери на финансиските пазари. Нивната можност да инвестираат 

произлегува од природата и техниката на нивното работење. Компаниите за 

осигурување и реосигурување имаат два главни извори за финансиски вложувања а тоа 

се капиталот и техничките резерви кои всушност се издвојување на средства за да се 

сервисираат обврските преземени со договорите за осигурување и реосигурување. 

Техничките резерви произлегуваат од временската разлика помеѓу мобилизирањето на 

премиите и исплатата на штетите. Компаниите за осигурување и реосигурување заедно 

со инвестициските фондови се најголемите институционални инвеститори на пазарите 

на акции, обврзници и недвижности. 

Осигурителните и реосигурителните услуги овозможуваат бизнис учесниците да можат 

да преземаат поризични потфати. Со преземањето на ризиците и обезбедувањето на 

соодветни покритија тие прибираат средства во форма на премии и формираат 

технички резерви за да одговорат на обврските по склучените договори за осигурување 

и реосигурување. Колку еден финансиски систем подобро ги обезбедува овие услуги на 

управување со ризик, толку е поголемо штедењето и стимулацијата на инвестициите. 

Безбедносната страна на имотот, капиталот е врзана со осигурувањето и 

реосигурувањето.  

Една од главните цели на компаниите за осигурување и реосигурување вршејќи ја 

улогата на механизам за трансфер на ризик е токму управувањето и мерењето на 

ризиците во корист на клиентите. Преку премиите за осигурување и реосигурување 

индиректно се влијае на намалување на вкупниот ризицк со кој се соочуваат 

економиите во целост. Но, трансферот на ризик може да доведе до така наречен 

морален хазард, односно промена на однесувањето на осигурените во смисол на 

непреземање на соодветни заштитни и превентивни мерки за спречување на 

осигуритениот настан.  

Осигурувањето и реосигурувањето ја поткрепуваат трговијата. Многу прозиводи и 

услуги се произведуваат и продаваат само доколку се заштитени со договори за 

осигурување и реосигурување. Поради високиот ризик од банкротирање на новите 

бизниси инвеститорите најчесто бараат договори за осигурување и реосигурување како 

би биле осигурани во работењето. Од големо значење за развојот на осигурителниот и 
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реосигурителниот сектор се заштедите кои можат да бидат од финансиски карактер 

(банкарски депозити, обврзници, акции, полиси и сл.) и нефинасиски карактер 

(земјишта, недвижности, скапоцености и сл.). Во поразвиените земји голем дел од 

вкупното богатство е во финансиски заштеди. Веќе од досегашното излагање воочивме 

дека финансискиот и економскиот развој се движат паралелено. Земјите што штедат 

повеќе имаат тенденција за побрз раст. Како пример ќе наведеме дека од 20-те светски 

најбрзо растечки економии во претходните 15 години, 14 имале стапка на штедење 

повисока од 20% од БДП и ниту една стапка на штедење на била пониска од 18% од 

БДП. Наспроти тоа 14 од 20-те најспорорастечки земји имале стапка на штедење 

пониска од 15% од БДП. Брзиот економски раст може да произлезе или да биде 

поттикнат преку зголемување на стапката на штедење. 

Ризиците во осигурувањето односно ризиците кои компаниите за реосигурување ги 

преземаат во реосигурителното покритие од друштвата за осигурувањ и управувањето 

со свои ризици е основната суштина во работењето на компаниите за реосигурување. 

Компаниите за реосигурување со овие ризици управуваат на сличен начин како и 

компаниите за осигурување, но со одредени специфичности или првенствено се 

однесуваат на видовите ризици кои се најзначајни во портфолиото на компаниите за 

реосигурување како и на кумулацијата на ризикот. 

Со диверзификацијата на голем број региони и ризици, односно глобалната 

диверзификација на ризикот е предност која реосигурителите ја имаат пред 

осигурителите и им обезбедува можност за управување со ризиците. Со добра 

диверзификација на ризикот реосигурителите ја намалуваат изложеноста кон 

катастрофални ризиции и редуцирање на капиталот кој е потребен да се обезбеди за 

покритие на ризикот. Со тоа се намалуваат трошоците на капиталот и се унапредува 

ефикасната употреба на капиталот при дадено ниво на изложеност на ризик. 

Редуцирањето на трошоците на капиталот неминовно допринесува до повисока 

заштита од несолвентност, како и пониска премија на реосигурување, што во крајна 

линија има позитивно влијание на развојот на реосигурувањето.  

Со помош на реосигурувањето се врши и дистрибуција на ризикот во време и простор. 

Во тој ланец на дистрибуција се јавуваат: 

‐ Осигуреник - кој со договорот за осигурување го предава ризикот на 

осигурителот; 

‐ Осигурителот - го презема ризикот; 

‐ Цесија - предавање на ризикот во реосигурување во целина или делумно. 

 

1.  
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Реосигурител – го презема ризикот или дел од цедираниот ризик за кој директно му 

одговара на осигурителот (цедент); 

 

2.  

Ретроцесија – ако реосигурителот не сака или поради своите капацитети не е во 

можност да го задржи целиот ризик кој го презел, тој дел ќе пренесе на друг 

ретроцесионер. 

Едена од тенденциите на реосигурувањето гледано на светско ниво е географското 

ширење. Посебно стратешко интересирање за развој на реосигурувањето имаат Бразил, 

Кина, Индија и Русија. Нивните пазари за реосигурувањето до скоро биле потполно 

затворени поради законските ограничувања. Благодарение на економскиот развој во 

овие земји и зголемената потреба за заштита од ризици кои се зголемуават паралелно 

со стопанскиот развој, пазарите на овие земји почнаа постепено да се отвараат за влез 

на странски компании за реосигурување. Најголем степен на отвореност достигнат е во 

Бразил и Кина. Либерализацијата ги одстранува бариерите за влез на странски 

компании за осигурување и реосигурување.  
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ГЛАВА 2 - ПОИМ, НАЧЕЛА И ПРЕДНОСТИ НА РЕОСИГУРУВАЊЕ И    
                     ВИДОВИ РИЗИЦИ КОИ СЕ ПРЕЗЕМААТ СО РЕОСИГУРУВАЊЕ 

Реосигурувањето (англиски: Reinsurance) е посебна дејност во осигурувањето. Имено 

има ризици чие што остварување не би можеле да го покријат ниту големите компании 

за осигурување. Поради тоа компаниите за осигурување наоѓаат решение по пат на 

сопствено осигурување од големи штети. Всушност тоа осигурување на осигурувањето 

односно реосигурување. Самиот збор „ре“ емплицира дека нешто повторо се случува, 

реосигурувањето е продолжение на концептот на осугурување во смисол на 

трансферирање на ризикот во целост или негови делови за кои веќе постои 

осигурителна обврска. Реосгиурувањето значи е посебна дејност каде осигурителот дел 

од ризикот кој претходно го презел со осигурувањето го пренесува нa реосигурителот а 

за возврат на реосигурителот му плаќа премија на реосигурување5.  

Првата пишувана трага за реосигурувањето датира од 14-век во Италија, поточно на 12 

јули 1370 година Giuliano Grillo како осигурител го реосигурал бродот кој патувал од 

Ѓенова кај реосигурителите Goffredo Benaira и Martin Saceoa. Ова е првиот пишан 

договор за реосигурување и имал карактер на реосигурување бидејќи бил пренесен дел 

од ризикот за најризичниот дел од патот. Според Klaus Gerathewohl6 прв пат терминот 

реосигурување (италијански: Rasichurare) е користен на документ во Фиренца датиран 

19.02.1457 година. Првата компанија за реосигурување е формирана во Хамбург во 

1842 година, Cologne Reinsurance Company7. Денес водечки компании за реосигурување 

се Munich Re, Swiss Re и Hannover Re. Компаниите за реосигурување може да бидат 

специјализирани за само еден вид на осигурување или може да се диверзифицирани 

односно да преземаат повеќе видови на осигурување. Ако се занимаваат само со 

одредени видови на реосигурување „чест случај кај реосигурувањето на Бермудските 

острови“, обично тоа се одредени видови на катастрофални ризици, како на пример, 

ризици од урагани, земјотреси и слично. Специјализацијата на компаниите за 

реосигурување овозможува побрзо извршување на договорите за реосигурување како и 

подобро управување со ризиците. Така на пример после сезоната на урагани од 2005 

година за разлика од специјализираните реосигурители, диверзифицираните 

реосигурители оствариле големи профити.  

Модерното, современото реосигурување може да се дефинира како договор со кој 

едната страна, реосигурителот, се обврзува на другата страна, осигурителот, да исплати 

дел или цел износ кој го платил или треба да го плати на осигурениот, а осигурителот 

                                                            
5www.limun.hr/reosiguranje  
6 Книги: Принципи и практики на реосигурување 
7 Kölnische Rückversicherungs-Gesellschaft – прва реосигурителна компанија 
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се обврзува на реосигурителот да му плати одредена премија. Поедноставно речено 

реосигурувањето е финансиска трансакција со која се врши пренос на ризикот од 

осигурителот на реосигурителот, односно осигурување на компании за осигурување. 

Според Петрановиќ и реосигурувањето е осигурување на самиот осигурител за дел од 

обврската што не може да ја покрие со расположливите средства8.  

 

Табеларен приказ на функционирањето на процесот на реосигурувањето 
Извор: Energoprojekat Garant, Akcionarsko društvo za osiguranje 

 

Според Проф. Д-р Тихомир Јованоски реосигурувањето е осигурување на осигурителот 

за делот од обврските што не може да ги покрие со своите средства кои ги има на 

располагање. Значи постојат многу голем број на дефиниции за реосигурување со 

одредени разлики, но постои концензус околу клучните карактеристики на 

реосигурувањето, а тоа се:  

‐ Во прашање е договор кои се случува покрај договорот за осигурување; 
                                                            
8 Осиурување и реосигурување, информатор, Загреб, 1984 година 
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‐ Обврската на реосигурителот да нуди покритие на целата или дел од обврската на 

осигурителот; 

‐ Договорот за реосигурување мора да покрива ист ризик како и договорот за 

осигурување; 

‐ Договорот за осигурување е полноважен без договорот за реосигурување, но 

обратното не важи. 

Од правен аспект, некои теоретичари, реосигурувањето го сметаат за вид на 

осигурување бидејќи кај договорот за реосигурување ги наоѓаме истите елементи што 

ги содржи договорот за осигурување: интерес, ризик, премија. Но за согледување на 

улогата на реосигурувањето во системот на осигурување неопходно е да се утврди 

неговото место. Како прво, не треба да се меша со било која поделба на осигурувањето, 

реосигурувањето зазема потполно самостојно место во системот на осигурување. Исто 

така договорите за осигурување се склучуваат со поединци, компании или организации 

кои по правило не се занимаваат со осигурување. Договорите за реосигурување се 

случуваат помеѓу компании чија дејност е осигурувањето.  

Од сето ова се заклучува дека предуслов за реосигурување е постоењето на договор за 

осигурување. Осигурителот го презема ризикот и во случаи кога ќе оцени дека 

одредена голема или тотална штета би ја загрозила неговата солвентност, па за себе 

задржува онолкав дел од ризикот кои во случаи на штета би можел да го исплати а да 

не ги доведе до опасност своите фондови. Тој дел кој осигуруителот го задржува за 

себе се нарекува самопридржај.  

Самопридржајот може да се изрази во апсолутни или релативни износи. Останатиот дел 

од ризикот осигурителот го преотстапува на реосигурителот. Исто и реосигурителот 

презема онолкав дел од ризикот колку што може да покрие со сопствените средства ако 

дојде до штета, а другиот дел го предава на друг реосигурител9. Овие релации имаат 

посебна терминологија:  

‐ Осигурителот отстапува дел од обврските на реосигурителот (латински: Cessio – да 

отстапиш) и со тоа станува цедент; 

‐ Реосигурителот презема дел од обврската и се нарекува цесионер. 

Во случај кога реосигурителот пренесува дел од обврските на друг реосигурител, тој 

врши ретроцесија пришто реосигуриетлот кој што го пренесува ризикот е ретроцедент, 

а реосигурителот кој го прифаќа ризикот е ретроцесионер. На овој начин се 

дистрибуира премијата, а во случај на штета и самиот износ на штетата. 

Реосигурувањето е една од најважните алатки за контрола на поголемите ризици. Со 

реосигурувањето се намалува ангажирањето на капитал и се овозможува да се добие 

                                                            
9 Андријаниќ, Техника осигурања и реосигурања, Загреб, 2002 
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поголема заштита по поевтина цена. За тоа колкав дел од своето работење еден 

осигурител ќе реосигура зависи од неговиот модел на работа и големината на капиталот 

со кој располага, од законската регулатива, пазарните услови и сл. 

Причини поради кои компаниите за осигурување се одлучуваат на реосигурување и 

пренесуваат дел од ризикот на реосигурителот но и дел од премијата, се:  

 

1. Стабилизирање на обврските за исплата на штета  

Бидејќи флуктуацијата на штети негативно се одразува на профитабилноста и 

солвентноста на осигурителот. Флуктоацијата на штетите обично е предизвикана од 

следните фактори:  

‐ Високи индивудуални штети; 

‐ Акумулација на штета по една случка; 

‐ Акумулација на штета во една година. 

2. Флексибилност во преземање на ризикот и зголемување на капацитетот на 

осигурување 

Ова значи дека осигурителот може да преземе ризик кои инаку не би можел да го 

преземе бидејќи го надминува неговиот капацитет, а тоа го прави бидејќи некој клиент 

или брокер му е од голема важност.  

3. Финансиски причини 

Често реосигурувањето се склучува поради зголемуавње на обемот на работа на 

реосигурителот. Со одредена минимална граница на солвентност која ја 

одредуваат државните органи, осигурителот со реосигурувањето го зголемува 

својот капацитет што без такво покритие не би можел.  

4. Техничката причина 

Претставува една од важните причини и е друг вид на помош која ја овозможува 

реосигурувањето. Компаниите за реосигурување на своите клиенти им 

овозможуваат склучување на осигурувања за големи и невообичаени ризици, при 

ликвидација на штети. Школува кадри за осигурување и реосигурување. 
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1. Функции на реосигурувањето  

Основен предуслов за постоење на функциите на реосигурување е постоење на договор 

за осигурување. Функциите на реосигурување може да се групираат во примарни и 

секундарни10.  

Во примарни функции спаѓаат: 

‐ Гарантни функции кои опфаќаат: 

o Обезбедување капацитети, односно зголемување на финансиската снага, 

сигурност и заштита од евентуален губиток за поедини видови ризици, за 

катастрофални случувања и посебни видови осигурување; 

o Стабилизација на деловните резултати. 

 

‐ Финансиска функција која е поврзана со привремено или трајно ослободување од 

обврската за исплаќање данок, намалување на загубите поради курсни разлики, 

одржување со помош на законските прописи минимално ниво на солвентност за 

дадено ниво на премија. 

Во секундарни функции спаѓаат: 

‐ Осигурување на профит; 

‐ Пренос на know how. 

 

2. Начела на реосигурување  

При реосигурувањето постојат три основни начела, и тоа се: 

2.1. Начело на максимално добра волја 

Ова начело има посебно значење особено кај транспортните осигурувања и 

реосигурувања и подразбира дека секоја страна при склучувањето на договорот за 

осигурување/реосигурување ќе ги приложи сите расположиви податоции неопходно за 

склучување на договорот, да не се пропушти ни еден податок. Не почитувањето на ова 

начело го прави договорот нeполноважен. 

Кршењето на ова начело се јавува во два вида: 

‐ Договарачот да пропушти да ги пријави сите релевантни околности за проценка 

на ризикот (Non - disclosure) 

‐ Неточно пријавување на податоци значајни за склучување на договорот (Miss 

Representation)  

                                                            
10 Борис Маровиќ , Слободан Јовановиќ, Реосигурање, DDOR Нови Сад, 2004 
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2.2. Начело на обесштетеување  

Задача на осигурувањето и реосгиурувањето е во потполност да се надомести, да се 

репарира секоја штета која е последица од осигураните/реосигураните ризици, да се 

пружи потполна надомест на штетата. Од ова начело произлегува забрана за богатење 

преку осигурување и реосигурување.  

 

2.3. Начело на истоветна судбина 

Реоситурителот ја следи судбината на осигурителот при преземањето на ризикот, 

пресметка на премијата, ликвидирање на штетита. 

 

3. Принципи на реосигурување 

Основни принципи во реосигурувањето се: 

‐ Самостојност на осигурителот во сопственото работење; 

‐ Пребивање на меѓусебните побарувања; 

‐ Пренос на финансискиот резултат; 

‐ Арбитражно решавање на споровите ; 

‐ Постоење на интерес; 

‐ Постоење на голема доверба помеѓу договорените страни и обесштетувачки 

карактер на договорите за реосигурување. Реосигурителот треба да го прати 

осигурителот во неговите обврски. 

Модерното, современо реосигурување не треба да се меша со осигурувањето бидејќи 

постојат три основни и клучни разлики, и тоа се: 

1. Договорот за осигурување се склучува со поединци, компании или организации 

кои по правило не се занимаваат со осигурување. Во таа смисла многу договори 

за осигурување имаат одлики на потрошувачки договори. Договорот за 

реосигурувања се склучува помеѓу две компании чија дејност е всушност 

осигурувањето и овој договор има одлики на деловно правна трансакција. 

2. Предмет на осигурување се имотни и лични вредности изложени на ризик, додека 

предмет на осигурување е надомест на финансиската штета која за осигурителот 

настанува со исплата на надоместот на штетата.  

3. Сите договори за реосигурување се со одштетен карактер. 

Од сето ова може да се заклучи дека реосигурувањето има посебни карактеристики кои 

го прават специфично и значајно за осигурувањето од следните аспекти: 
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‐ Заштита од катастрофални штети; 

‐ Стабилизација на деловните резултати; 

‐ Заштита и унапредување на позицијата солвентност – реосигрувањето гледано како 

вонбилансна замена за билансно расположливиот капитал; 

‐ Развој на нови услуги и пазари на осигурување; 

‐ Олеснето задолжување на барањата на регулаторните органи. 

Значењето на реосигурувањето за осигурувањето може да се набљудува и од поширок 

општествен аспект. Всушност, обезбедувајќи им ги на компаниите за осигурување 

горенаведените користи во поглед на управување со ризици, крајна цел на 

реосигурувањето е да се зголеми осигурителното покритие по цена која е пониска во 

однос на онаа која компаниите за осигурување би можеле да ја понудат ако не постои 

можност за дополнителна дисперзија на ризикот преку реосигурувањето. Исто така со 

дисперзија на штетата која компаниите за осигурување со своите средства не би 

можеле да ја покријат, реосигурувањето овозможува расположливост на услуги за 

осигурителното покритие. 

 

4. Документи во реосигурување 

Клучни документи кои се јавуваат кај реосигурувањето се: 

‐ Slip; 

‐ Потврда за покритие; 

‐ Сертификат за реосигурување; 

‐ Бордеро; 

‐ Договор за реосигурување. 

 

4.1. Slip - е писмен документ кои се составува во хартиена форма, а во последно 

време сè поприсутна е електронската верзија. Во развојот на реосигурувањето останало 

не јасно кога брокерскиот slip прв пат влегол во употреба, но сигурно е воведен поради 

потврдување на постоењето на договор за поморско осигурување пред издавање на 

формална полиса за осигурување.  

Брокерот како посредник на пазарот на осигурување, добива инструкции од 

осигурителот и на основа на истите составува концизен текст на slip кој служи како 

договор сè додека се замени со конечен договор. После дефинитивното покривање на 

ризикот со slip, брокерот пристапува кон сочинување на текстот на договорот. Оној 

момент кога текстот на договорот ќе се состави и договорените страни ќе го потпишат 

slip-от губи важност. Во пракса се јавуваат озбилни проблеми околу составувањето на 

договорите и нивното потпишување. Често пати иако составен договорот, странките не 
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го потпишуваат или еднострано потпишан, а во меѓувреме доаѓа до штета. Тогаш во 

судската пракса се јавуваат два спротиставени ставови. Првиот став го третира slip-от 

како не извесна и не комплетирана верзија на конечниот договор и затоа не може да 

служи како доказ за содржината на договорот. По вториот став возможно е да се 

толкува волјата на странките преку текстот на slip-от. Англиските теоретичари заземаат 

став дека slip-от може да се третира како интегрален дел на договорот само ако во него 

на прецизен начин е изразена волјата на двете страни.  

 

4.2. Потврда за покритие (cover note) – е документ кој се издава од страна на 

брокерот со цел известување на реосигурениот со деталите околу слкученото 

реосигурување. Таа потврда во кратки црти ги наведува лимитите на самопридржај и 

покритие, премиската стапка, премијата, непокриените ризици како и учеството на 

секој реосигурител во покритието. Оваа потврда во сè треба да одговара на slip-от за 

реосигурување. Потврдата за покритие го заменува договорот за реосигурување кој 

често договорените страни го потпишуваат многу покасно. Тоа се случува поради 

недостаток на време или не познавање на сите релевантни фактори и елементи кои се 

неопходни за сочинување потполн текст на договорот. Реосигурениот има овластување 

да на основа оваа потврда бара надомест на штетата од реосигурителот. Спрема 

условите и лимитите кои се наведени во потврдата.  

 

4.3. Сертификат за реосигурување (Certificate of reinsurance) – претставува 

скратен облик на договор за реосигурување кој содржи потполно исти податоци како и 

потврдата за покритие. Се издава од страна на брокерот врз основа на претходно 

добиена согласност на реосигурителот11. Во редок случај и самиот реосигурител може 

да издаде сертификат. Сертификатот за реосигурување се смета како договор односно 

полиса за реосигурување и покрај тоа што во правен поглед не е полиса. Сепак во 

пракса сертификатот се користи како полноважен документ за закључено 

реосигурување и како исправа која служи за различни потреби на реосигурениот. 

Најчесто се јавува при факултативно-поморско каско реосигурување.  
 
 

4.4. Бордеро – се јавуваат четири вида: привремено бордеро, пресметковно бордеро, 

дефинитивно бордеро и дополнително бордеро.  

Привремено бордеро претставува список на ризици кој служи како основа за 

склучување на договор кај ексцедентното реосигурување. Не постои некое посебно 

                                                            
11 Marovič B, Vladisavljevič Đ, (2005), Priručnik za praksu, DDOR Novi Sad стр. 541 
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правило што треба да содржи привременото бордеро, па оттука се јавуваа повеќе 

варијанти на привремено бордеро. Заедничка карактеристика на сите варијанти е 

информација секогаш да биде кратка и да содржи податоци за: вид на осигурување, 

назив на осигурениот, место на осигурување, предмет на осигурување, максимално 

можна штета и поделба на ризикот со точно определени процентуални удели на 

реосигурениот и реосигурителот, односно дел од ризикот кој евентуално го надминува 

планираниот лимит на заштита. Пресметковно бордеро – при извршување на договорот 

за ексцедентно реосигурување на реосигурителот му се доставува периодична 

пресметка на премија и штета на реосигураните ризици. Оттука пресметковното 

бордеро може да се јави како бордеро на премија и бордеро на штета. Бордерото на 

премија содржи број и полиса на осигурување, износ на премија и поделба на ризикот 

на реосигурениот и реосигурителот. Премијата се изразува во релевантни и апсолутни 

броеви. Бордерото на штета претставува список на сите ризици каде што настапил 

осигурениот случај и на кои во претходниот период штетите му биле делумно или 

целосно исплатени. Содржи податоци за број на штета, место и датум на нејзино 

настанување, предмет на оштетување, висина на надомест и поделба на надоместот на 

сите учесници во дисперзија на ризикот. Овие бордероа ги составува реосигурениот. 

Дефинитивно бордеро – после истекот на договорениот период, финансиското и 

статистичкото пратење дефинитивно доаѓа до потреба на составување конечен список 

на сите ризици кои биле покриени. Со ова бордеро реосигурениот го известува 

реосигурителот за конечните детални податоци во врска со договорените работи во 

одреден квартал или полугодишен период. Всушност можно е во текот на годината да 

се склучат полиси за осигурување за нови ризици или некои од постојните полиси 

поради различни причини да бидат откажани. Како би се избегнало ова, неопходно е 

реосигурениот редовно да ги пријавува промените кај реосигурителот пришто тие се 

регистрираат како дефинитивно бордеро.  

Дополнително бордеро – со овој вид на бордеро се известува реосигурителот за сите 

промени од привременото бордеро кои не се договорени како и за дополнителните 

промени кај реосигураните ризици, но само во случаи кога тие промени се однесуваат 

на износот на премијата на реосигурување. Дополнителните бордероа во себе содржат 

податоци за откажувањата на договори за реосигурување и враќање на премијата за 

одреден период. 
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5. Видови реосигурување (договори за реосигурување) 

Со оглед на тоа дека, можностите за заштита од ризикот по пат на реосигурување се 

исклучително широки и појавата на многу нови облици на реосигурителни покритија, 

широка е лепезата на видови на реосигурување. Најчесто поделбите се засновани на 

различните содржини, начини на покритие, техники на предавање на ризикот во 

реосигурување и сл. 

5.1. Од аспект на просторната дистрибуција првата поделба би можела да биде на: 

- Реосигурување во земјата 

- Реосигурување во странство 

Реосигурувањето во земјата е многу значајно од апскет на одливот на средства 

наменети за реосигурително покритие на ризикот на ниво на националната економија. 

Без разлика на економскиот систем, политичкото уредување, секоја земја настојува 

секој одлив во странство по било кој основ да и биде ограничен и димензиониран.  

Според тоа првата дисперзија во просторот се врши на ниво на земјата. Компаниите за 

реосигурување на ниво на националната економија вршат меѓусебна размена по 

можност на сродни ризици, а после тоа се пристапува кон „извоз“ на преостанатиот дел 

од ризикот во странство12. 

Компаниите за осигурување имаат законски одредби да покриваат ризици кои не го 

надминуваат нивниот максимален самопридржај. Дословната примена на ова правило 

го ограничува капацитетот на друштвата за осигурување правејќи ги неспремни за 

покривање ризици кои се означуваат како големи и катастрофални. Тежината на тие 

ризици е таква да еден осигурител не може да ги покрие последиците од настанувањето 

на осигурениот случај, а да не ги наруши својата ликвидност и одржување на 

потребните резерви. Кога станува збор за реосигурителите нивните финансиски 

капацитети се различни. Додека реосигурителите во неразвиените земји можат да 

покријат само дел од националниот ризик, реосигурителите од развиените земји имаат 

многу поголеми финансиски капацитети. Ова е пред сѐ случај со реосигурителите од 

водечките пазари на реосигурување кои се здружуваат во ПУЛОВИ на реосигурување.  

Тие со тоа преземаат и дел од ризикот од неразвиените земји. Така доаѓа до формирање 

портфељот на реосигурување од меѓународен карактер. Тоа овозможува последиците 

од катастрофалните случувања да се распоредат на стопанствата на различни земји. 

Меѓународниот карактер на реосигурувањето има свои предности и недостатоци. Од 

аспект на странските реосигруители кои овозможуваат покритие, реосигурувањето е 

                                                            
12 Marovic B, Kuzmanovic B, Njegomir V. 2009 Osnovi osiguranja; Reosiguranja , Beograd 
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извор на профит ако се земе предвид дека пазарот на реосигурување е секаде каде што 

постои побарувачка за нивни услуги. Плаќањето на премиите на реосигурување за 

осигурителите и целото стопанство е одлик на дел од БДП под мотото на заштита која 

можеби и нема да затреба. Доколку при слклучувањето на договори за реосигуруавње 

не се презема мерки на внимателност може да се одлеат информации кои би можеле да 

се искористени од индустриската, воената или друга шпиунажа. Информациите кои 

осигурителот/реосигурителот ги има за солвентноста на одредена фирма, обемот и 

видот на производството, пазарите на кои пласираат може да бидат искористени при 

склучување на договорот. Како пример за злоупотреба на податоци при меѓународни 

договори за реосигурување е користење на податоци кои осигурителите ги доставувале 

до реосигурителите, за воени цели13. Проф. Д-р Ивица Јанковец, наведува дека 

„Германија пред и за време на Првата светска војна, преку договорот за реосигуруавње 

собирала корисни информации за локацијата на одделните објекти и транспортот во 

Франција“. 

И покрај одредените недостатоци на маѓународниот карактер на реосигурувањето во 

денешно време на голема меѓузависност на националните стопанства нарушен е 

принципот на тајност на бројни податоци бидејќи истите се засновани на технологијата 

и опремата на странски производители и се често дел од системот на некоја 

меѓународна корпорација. Но, меѓународниот карактер често носи прилив на девизи кој 

се остварува при наплата на штетите. Денес преку т.н. Online пласман на 

реосигурувањето, осигурителот може да избере реосигурител на кој ќе му упати 

понуда.  

 

5.2. Од аспект на примање (преземање) или предавање на ризикот разликуваме; 

- Активно реосигурување; 

    - Пасивно реосигурување. 

1. Активно реосигурување е преземање на ризикот од страна на реосигурителот. Овие 

ризици се преземаат од компаниите за осигурување и тоа е обично најголемта ставка во 

вкупното покритие. Овие активни реосигурувања може да се во националната 

економија и во странство.  

Основен интерес на секој реосигурител е да се шири обемот на активни реосигурувања, 

бидејќи на тој начин во сопствениот самопридржај може да се одбира ризици и на таа 

основа да формира фондови како за покривање на трошоците за работа, така и за 

создавање на резерви на сигурност. Притоа е многу важно при преземањето на ризикот 

                                                            
13 Договор за реосигурување; Институт за упоредно право, Београд 1968 
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во активно реосигурително покритие да се пријде со јасно определени ставови 

базирани на можностите за покривање на ризикот во рамките на сопствениот 

самопридржај, како и реална проценка на движењето на вкупната национална 

економија ако се работи во преземање на активни реосигурувања од странство.  

Значи, неопходен е сериозен и внимателен пристап кон цедирањето на стански резици 

во време на висока девалвација на домашната валута. Во такви случаи и малите штети 

од странство ја загрозуваат солвентноста на домашните реосигурители.  

2. Пасивни реосигурувања се реосигурувања кога реосигурителот предава дел од 

ризикот на други реосигурители со ретроцесија. И овие реосигурувања може да се 

склучлени на ниво на земјата или во странство и тоа сѐ во зависност од големината на 

ризикот, можноста за прифаќање и покритие на домашните реосигурители. 

На пасивните реосигурувања треба да им се приоѓа со големо внимание во чија основа 

треба да постои добро анализирана можност за покривање на ризикот. Од една страна 

постои опасност од голем одлив на премија во случај на предавање на ризикот во 

ретроцесија и оние делови од ризикот кои реосигурителот би можел да ги задржи во 

сопствениот самопридржај, а од друга страна посоти голем ризик ако реосигурителот 

задржи за себе повеќе од колку што му дозволуваат резервите.  

 

5.3. Доброволно и задолжително 

Факултативното (доброволно) реосигурување е најстар вид на реосигурување. Кај овој 

вид за секој ризик се одлучува поединечно, реосигурителот го презема секој ризик во 

согласност со неговите сопствени карактеристики. Осигурителот за секој ризик бара од 

реосигурителот понуда за соодветно покритие така да прозилегува дека секое 

факултативно реосигурување е поединечен договор за реосигурување заснован на 

доброволна база. Ова реосигурување се користи кај вонстандардни осигурувања и кај 

ризици чија висина ги надминува вкупните капацитети на осигурителот; 

Задолжително реосигурување е најзастапено. Кај овој вид на реосигурување, 

реосигурителот се обврзува дека ќе го прифати во реосигурување секој дел од 

првоосигурителот кој што му го нуди од осигурениот портфел или поединечните 

договори за осигурување (полиси) кои се предмет на реосигурување. Кај овој вид 

реосигурување, реосигурителот ги прима во реосигурување ризиците „на слепо“ 

бидејќи првоосигурителот ги презема ризиците во осигурување, ја одредува 

распределбата на ризиците кај поединечните ризици без никакви консултации со 

реосигурителот, ги одредува премиските стапки и премијата на осигурување, ги 

ликвидира штетите. Овој вид на реосигурување е задолжително за двете страни бидејќи 
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е засновано на договор потпишан со добра волја и заснован на долгогодишна 

соработка.  

         5.4. Пропорционално и непропорционално реосигурување: 

Пропорционалното реосигурување се дели на: 

  1.1. Факултативно; 

  1.2 Квотно; 

  1.3. Екцедентно. 

Непропорционалното реосигурување се дели на: 

  2.1 Реосигурување на вишок на штета; 

  2.2 Реосигурување на вишок на загуба. 

Според големината на делот на реосигураниот ризик во однос на вкупната обврска од 

договорот за реосигурување, реосигурувањето може да биде пропорционално и 

непропорционално: 

Кај пропорционалното реосигурување директниот осигурител и реосигурителот 

распредеулаат премии и штети согласно дефинираниот однос во договорот. Тој однос 

може да биде за сите „ризици“ за кои се презема одговорност (квотно реосигурување) 

или да варира за секој одделен објект (сите други варијанти на реосигурување). Во овој 

вид на реосигурување, реосигурителот и цедентот обврската за осигурување ја 

распределуваат во договорен еднаков дел.  

Факултативото реосигурување се појавува кон крајот на 14-ти век и се карактеризира 

со преземање на секој ризик во согласност со неговите сопствени карактерстики. 

Осигурителот за секој ризик бара од реосигурителот соодветно покритие во форма на 

понуда. На реосигурителот му се доставуваат информации идентични на оние кои 

осигурителот ги бара од осигурениот при склучување на осигурувањето. Ова 

реосигурување се применува за високи ризици и реосигурителот на кого му се нуди 

таков ризик има потполна слобода да го прими ризкиот во покритие врз база на 

сопствените сознанија и проценки.  

  

5.5. Квантно реосигурување  

Кај овој тип на реосигурување без разлика за каков ризик станува збор, реосигурителот 

со одреден процент учествува во сите активности на осигурителот. Со определениот 

процент (квота) реосигурителот учествува и во премиите и во штетите. Пример, ако 

одреден портфел е осигуран со квота од 13% тогаш реосигурителот учествува со 13%, а 
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осигурителот со 87%. Овде од сите склучени полиси за осигурување се реосигурува 

подеднаков процент на ризик. Овој процент на ризикот кој се реосигурува се вика 

квота.  

Ваквиот начин на реосигурување е погоден кај кумулирање на голем број помали 

штети кој се случиле под дејство на еден штетен настан. Негативна страна на ова 

реосигурување е што осигурителот ги предава во реосигурување и ризиците кој би 

можел и сам да ги покрие. Во пракса ова реосигурување најчесто се применува кај 

недоволно испитаните ризици, кај нови ризици за осигурители кои штотуку почнале со 

работа и немаат доволно средства. 

Пример Осигурителот презема 30% а другите 70% од ризикот се реосигуруваат. 

РИЗИК Сума на осигурување Делот кој го 
задржува 

осигурителот 

Реосигурителен дел 

A 

B 

V 

1 500 000 

2 500 000 

3 800 000 

450 000 

750 000 

1 140 000 

1 050 000 

1 750 000 

2 660 000 

Табела, извор: Основи на ризик и осигурување: Емет Воган, Тереза Воган, 2009  

 

5.6. Ексцедентно реосгирувуање  

Ова реосигурување се однесува за оние случај каде сумата на осигурување или 

вредноста на осигураниот предмет ја надминува висината на самопридржајот на 

осигурителот. Кај овој вид на реосигурување се јавува проблем на точно определување 

на самопридржајот на осигурителот и висината на обврската на реосигурителот. Кај 

овој вид на реосигурување процентот на учество на цедентот и реосигурителот во 

поединечните ризици варира во зависност од сумата на осигурување или ПМЛ.  

Ова значи дека колку осигурената вредност е поголема, процентот на учество на 

цедентот во ризикот е помал. Или ако осигурените вредности се поголеми можно е 

целиот ризик да остане внатре во рамките на придржајот на цедентот со што се 

избегнува неселективност при пласман во реосигурувањето.  

Пример, ако самопридржајот на осигурителот е 1 000 000 денари, а ризикот кој го 

примил осигурителот е 400 000, значи дека 1 000 000 од ризикот носи осигурителот а 3 

000 000 денари т.е. 75% реосигурителот. Во истиот процент реосигуретелот добива 

нето премија и учествува во штетите на осигуретелот. Ваквото реосигурување има 

лимит т.е. горна граница (квотни линии) на цедентот. Со ваквото реосигурување 
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цедентот постигнува потполна хомогенизација на ризикот со тоа што се заштитил од 

можните големи штети, помалите ризици ги задржува во рамки на самопридржајот со 

што се избегнува преголемо одбивање на премијата за реосигурување.  

Ова реосигурување се однесува само на оние договори кај кои сумата на осигурување 

или вредноста на осигурениот предмет ги преминува границите на сапоридржување на 

осигурителот. Се јавува проблем со точното одредување на самопридржувањето на 

осигурителот како и висината на обврските на реосигурителот.  

 

Групи на 
ризик 

Сума на 
осигурување

Делот на 
осигурителот

Делот на реосигурителот 

Екцедент 1 Екцедент 2 Екцедент 3 

A 

B 

V 

G 

5 000 

50 000 

70 000 

80 000 

5 000 

5 000 

5 000 

5 000 

/ 

45 000 

50 000 

50 000 

/ 

/ 

15 000 

15 000 

/ 

/ 

/ 

10 000 

Табела, извор: Основи на ризик и осигурување: Емет Воган, Тереза Воган, 2009 

  

5.7. Непропорционално реосигурување 

Кај ова реосигурување, осигурителот сам ја одредува висината на својата обврска 

односно самопридржајот, а остатокот од обврската ја сноси реосигурителот 

неограничено или лимитирано. Овој вид на реосигурување може да биде: 

Реосигурување на вишок на штета, се користи кога треба да се избегнат последиците од 

некој многу штетен настан со кој настанува штетата над одредена висина. До одредена 

висина теретот го сноси осигурителот, а над тоа теретот го сноси реосигурителот. 

Обврската на реосигурителот се утврдува исклучиво врз база на големината на штетата. 

Исто така реосигурителот својата одговорност може да ја лимитира обврската. Лимитот 

може да биде дефиниран според еден штетен настан и според вкупниот износ на 

надомест.  

Ако осигурителот сака да го заштити лимитот кој му е потребен, а не може да го 

постигне тоа со еден договор за реосигурување, тој може да склучи втор, трет... договор 

за реосигурување како би се целосно заштитил. Кај овој вид на реосигурување 

реосигурителот учествува во штетите само во оној вишок над утврдениот приоритет на 

осигурителот.  
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Реосигурувањето на штета може да се склучи врз база на ризикот и според настанот. 

Кога реосигурувањето на штета е врз база на ризикот, реосигурителот се обврзува да ја 

надомести секоја штета која го надминува самопридржувањето на осигурителот, но 

најмногу до договорениот максимален износ. Ако е склучен договор за реосигурување 

во кој обврската на реосигурителот е утврдена до износ најмногу до 100 000 денари и 

тоа само за штети кои ќе надминат 50 000 денари, сите штети до 50 000 денари ги сноси 

осигурителот.   

Со реосигурување не штетата според настанот, реосигурителот ги надоместува сите 

штети од еден осигуран настан според полисите за осигурување кои се во функција, без 

оглед на датата на почетокот на осигурувањето. Примената на овој вид на 

реосигурување наидува на тешкотии бидејќи не станува збор за поделба на ризикот и 

поделба на премијата според висината на обврската на реосигурителот. 

Реосигурување на вишок на штета - Овој вид на реосигурување не се однесува на 

поединечни штети, туку еден вид осигурување кој се однесува на одреден временски 

период, (обично година) и се користи доколку висината на штетата е над договорениот 

процент од премијата т.е. над утврденото ниво на загуба. Кај овој вид на 

реосигурување, осигурителот однапред ги знае своите обврски, а на крајот од годината 

се врши крајна пресметка по пат на спогодба на премиите и штетите за тој период. 

Единствено може да се јави проблем ако штетите го надминуваат лимитот на обврски 

на реосигурувањето, тогаш вишокот на штета над лимитот паѓа на товар на 

осигурителот. Обично овој вид на реосигурување се јавува кај осигурување на посеви, 

животни и сл. Реосигурителот треба да е внимателен и да води сметка осигурителот да 

не определи ниско ниво на самопридржување со што би си обезбедил позитивни 

резултати за сметка на реосигурителот.  

 

6. Методи на реосигурување 

Реосигурувањето се врши на различни начини: поединечно за секој договор за 

осигурување, договорно за сите ризици во одреден временски период или како нивна 

комбинација. Постојат следните методи на реосигурување: 

 

6.1. Факултативно реосигурување  

Воедно е најстариот облик каде секој ризик поебно се реосигурува, а реосигурителот 

слободно одлучува дали ќе го преземе ризикот и во кој обем. Реосигурителот може да 

ги прати своите обврски по секој ризик поединечно или за група ризици. Овој метод е 

доста несигурен за цедентот, но сепак се применува кај: 
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- Големи ризици;  

- Кога ризикот се наоѓа надвор од географското подрачје кое го покрива постојниот 

договор за реосигурување;  

- Ако осигураната вредност го надминува договорениот лимит;  

- Ако ризикот е таков да реосигурителот не сака да го преземе. 

Овој метод има одредени недостатоци и тоа: 

- Зголемени административни трошоци; 

- Долга процедура на склопување на договорт бидејќи за секој ризик треба да се 

најде реосигурител, а со тоа се доаѓа до каснење во пласманот на ризикот.  

Бидејќи кај овој метод осигурителот не е должен да ги предаде сите осигурувања во 

реосигурувања, туку само потешките ризици, реосигурителот одобрува пониски 

провизии. 

 

6.2. Облигаторно или задолжително реосигурување 

Преставува втор метод на реосигурвање. Се состои од договор помеѓу цедираната 

компанија и еден или повеќе реосигурители кои авотматски го прифаќаат секое 

реосигурување кое ги задоволува условите од договорот. Таквите договори обично 

содржат: 

- Дата на почеток на реосигурувањето за цедираните индивидуални ризици; 

- Обликот на реосигурување и ограничувањата од договорот; 

- Видовидте на осигурување што ги покрива; 

- Информации за ризиците што се цедираат; 

- Постапка при пријава и плаќање на штета; 

- Рок на трање на договорот; 

- Клаузули за арбитража. 

Факултативно – договорен метод на реосигурување преставува комбинација во која 

цедентот може да цедира некој ризици, реосигурителот е обврзан да го прифати така 

цедираниот ризик. Овој метод не е многу атрактивен.  

 

6.3. Пулови за реосигурување 

Двe или повеќе друштва за осигурување можат да основаат осигурувања на здруженија 

(pool) или реосигурувања за вршење на дејности на осигурување или реосигурување 

кои покриваат ризици од големи штети од одговорност за атомска штета, односно 

други големи штети. 
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Претставува метод по кој по однапред утврдени клучеви се распределува ризикот на 

секој член на пулот. Доколку преземениот ризик ги надмине можностите за покритие 

на пулот, пулот склучува реосигурување на база на вишок на штета во висина на 

разликата на непокриениот ризик. Пуловите можат да се организираат така да 

покриваат осигуруавње само во одредена земја или може да имаат меѓународен 

карактер како на пример, Арапскиот регионален пул за реосигурување за сите земји во 

тој регион14. 

Пулот може да работи на два начина, прв, пулот да делува како посебен реосигурител и 

како таков да прима во покритие удели од своите членови. Во водењето на ваквиот пул 

учестуваат сите членови или преставници на државите на подрачјето на кое пулот 

делува. Вториот начин на работење на пулот е да индивидуалните компании се 

здружуваат и во одредена пропорција ги делат своите дејности, а една од нив ја води 

административната и управувачката функција.  

 

6.4. Самопридржај  

Реосигурувањето е од огромно значење за сигурноста на осигурувањето бидејќи 

осигурителот со реосигурувањето го зголемува капацитетот на преземање на ризик, ја 

штити сопствената сигурност и сигурноста на своите осигуреници така да честа 

узречица е дека „Доброто осигурување започнува со реосигурување“. Реосигурувањето 

претставува вертикална поделба на ризикот каде не се менува односот осигуреник- 

осигурител. Со реосигурувањето осигурителот (цедент) го пренесува вишокот на ризик 

над својот придржај на реосигурителот (цесионер), а осигурениот ниту знае ниту мора 

да знае дека постои реосигурување бидејќи своите права ги остварува од осигурителот. 

Самопридржај е дел од сумата на осигурување или дел од штетата која осигурителот ја 

задржува кај поедини осигурувања и не ги покрива со додатни реосигурителни 

покритија15.  

Висината на самопридржајот ја одредува осигурителот и тоа во процент од сумата на 

осигурување до одреден лимит, а може да се договори и во апсолутен износ.  

Ризикот што го прифаќа една компанија се нарекува „бруто ризик“, а делот што го 

задржува за себе (после реосигурувањето) се нарекува „нето осигурување“, т.е. 

самопридржај16.  

                                                            
14 Sanja Andrijasevic, Vladimir Petranovic, Ekonomika reosiguranja, Zagreb, 1999 
15 V.Leko, N. Mates, Rijecnik bankarstva i finansija, стр. 453, Zagreb, 1998 
16 Dr. Jelana Kovacevic, Dr. Prerdag Suletic, Osiguruvanje, Beograd, 2006 
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Самопридржајот е дел од сумата на осигурување или сума под ризикот кај секој 

поединечен ризик кој осигурителот не го предава во реосигурување. Под самопридржај 

се подразбира сопствената можност на осигурителот на поднесување на штетата. 

Елементите за утврдудвање на висината на самопридржајот се специфични за различни 

видови на осигурување, но заедничко им е одредувањето на максималниот капацитет за 

покритие на ризикот со сопствени средства на осигурителот. Овде се поставува 

прашањето „Kој е тој дел на осигураниот ризик кој компанијата за реосигурување може 

да го задржи за себе“? Оваа одлулка ја носи секоја компанија индивидуално спрема 

своите правила на работење и со методите на акутарската математика изготвува 

таблици за максимално покритие. 

Фактори кои го определуваат самопридржајот се: 

- Финансискиот капацитет на осигурителот односно резервите со кои располага 

- Техничкиот капацитет  

Техничкиот капацитет е одреден со големината и структурата на ризиците кои се 

портфелот на осигурување на компанијата за осигурување17. 

Кога се утрврдува висината на самопридржајот се земаат предвид и: 

- Ставовите на топ менаџментот; 

- Финансиската моќ на компанија за осигурување; 

- Стратегијата на компанијата за осигурување; 

- Цената на алтернативните форми на реосигурување; 

Висината на самопридржајот ја одредува топ менаџментот и на основа на тоа се гледа и 

нивниот став према ризикот. 

Финансиската моќ на компанијата е обемот на финансиски средства со кои компанијата 

за осигурување располага и влијае на висината на обврските кои осигурителот може да 

ги апсорбира. Обемот на финансиската моќ се мери со премискиот волумен односно 

ако осигурителот остваурва поголем профит од година во година тогаш е во можност 

да ја зголемува големината на самопридржајот. 

Според K. Burrau самопридржајот се пресметува    2 ²  

М – Максимален самопридржај при кој нема да дојде до загрозување на 

финансиската стабилност на компанијата за осигурување 

К - Коефициент на финансиска стабилност кој ја изразува рентабилноста на 

осигурувањето 

P – Вкупни видови премија за сите преземени видови на осигурување  

                                                            
17 Dr. Jelana Kovacevic, Dr. Prerdag Suletic, Osiguruvanje, Beograd, 2006 
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₁ O₂ O₃² ⋯O ²
P P ⋯P

 

O₁, O₂, O₃…O� - средни квадратни отстапувања на сите преземени ризици по групи 

P₁, P₂, P₃… P� - просечна нето премија за поединечни групни ризици 

Исто така K може да се пресмета и: 

 

1
nq

 

 q – нерентабилност т.е. можност од загуба на сумата на осигурување 

 n – број на осигурани објекти 

 

7. Основна поделба на ризиците 

Поимот ризик на прв поглед преставува едноставна категорија и укажува дека во 

одредена ситуација постои несигурност за крајниот резултат и постои можност тој да 

биде неповолен. 

Меѓу економистите, статистичарите и теоретичарите во осигурувањето постојат 

извесни разидувања околу дефинирањето на ризикот, но сепак заеднички елементи во 

сите дефиниции за ризикот се: неодреденоста и загубата 

‐ Поимот на неодреден исход е имплицитен во сите дефиниции на ризик, исходот 

мора да биде неодреден. Кога ќе се каже дека постоти ризик мора секогаш да има 

два можни исходи. Ако со сигурност знаеме дека ќе настане штета, тогаш нема 

ризик. 

‐ Најмалку еден од можните исходи е непожелен. Ова може да е штета во општа 

смисла, нешто што се поседувало да се изгуби или може да биде помала добивка од 

онаа што била можна. 

Ризикот е состојба во која постои можност за неповолна девијација од посакуваниот 

исход кој се очекува или на кој се надеваме. За поризични ги сметаме оние настани, кои 

што се со погоелема веројатност за штета, отколку оние каде веројатноста е помала. 

Ако ризикот се дефинира како можност за неповолно отстапување од посакуваниот 

резултат или оној што се очекувал, степенот на ризик се мери со веројатноста од тоа 

неповолно отстапување. Според актуарските табели, веројатноста за смрт на 52 години 

е приближно 1%, а на 79 е околу 10%. На 97 години веројатноста од смрт се зголемува 

на речиси 50%. Употребувајќи ја веројатноста од неповолно отстапување од резултатот 
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што се очекувал, може да се види дека ризикот од смрт на 79 години е поголем од 

колку на 52 години, но помал на 97 години. Ризикот е поголем сè додека веројатноста 

за штета е помала од еден. 

Понекогаш ги користиме поимите поголем ризик и помал ризик за да се укаже на 

мерката за можната големина на штетата. Мерењето на ризикот треба да се согласува 

со големинат на потенцијалната штета.  

R(t) = P(t)x L(t) каде :  

R(t) – несакана ризична случка  

P(t) – веројатност дека одредена случка (t) ќе се случи  

L(t) – висина на штетата која би ја предизвикала случката (t) 

За да ризикот биде опфатен со осигурување и реосигурување мора да ги исполнува 

следните услови: 

- Ризикот мора да биде возможен; 

- Ризикот мора да е неизвесен; 

- Мора да има голем број на предмети или лица кои се изложени на ист вид на 

опасност; 

- Ризикот мора да е хомоген; 

- Ризиците треба да бидат меѓусебно независни и идејно не смеат да бидат 

катастрофални; 

- Штетата мора да биде неизвесна; 

- Настанувањето на штетата мора да биде ненамерна вон контрола на осигурениот; 

- Економските последици од штетата мора да бидат мерливи; 

- Ризикот мора да биде во склад со јавниот интерес. 

Често поимот ризик се меша со поимите опасност и хазард. Опасноста е всушност 

причина за штетата, пример: постои опасност од пожар, бура, град, снег... Секое од 

овие нешта е причина за настанатата штета. Хазард пак е состојба што може да доведе 

или да ја зголеми шансата за штета што прозлегува од дадената опасност. Хазардот 

може да биде: 

- Физички – содржат физички својства што ја зголемуваат шансата за штета од 

различни опасности; 

- Хазард заради морал – зголемување на веројатноста за штета поради нечесни 

намери во карактерот на осигуреното лице; 

- Морален хазард – се однесува на зголемување на штетите каде што постои 

осигурување, што не мора да биде поради нечесност, туку поради различните 

ставови кон штетите кои што ги покрива осигурувањето. Кога луѓето имаат купено 
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осигурување имаат поневнимателен став кон спречувањето на штетите. Моралниот 

хазард се стреми да ги зголеми и зачестеноста како и сериозноста на штетите кога 

нив ги открива осигурувањето.   

Финансиски и нефинансиски – Поимот ризик ги вклучува сите состојби каде што има 

изложеност на незгода. Некои случаи вклучуваат и финансиска штета а други не.   

Статичките ризици ги вклучуваат оние штети што би настанеле дури и да нема 

промени во економијата. Овие штети се јавуваат како последица на природни 

опасности и нечесност на други лица. Статичките ризици вклучуваат или уништување 

на имоти или промена на сопственост како резултат на нечесност или човекова слабост. 

Динамичките ризици се оние што се резултат на промени во економијата, но не 

настануваат според некој точен степен или законитост.  

Фундаменталните ризици вклучуваат штети од неперсонално потекло и последици. Тоа 

се групни ризици кои настануваат од економски, општествени и политички феномени. 

Војната, инфлацијата, земјотресите, поплавите се фундаментални ризици.  

Посебните ризици вклучуваат штети што потекнуваат од индивидуални настани и 

повеќе се чуствуваат кај индивидуални лица. Пожар на куќа, грабеж на банка се 

посебни ризици. 

 

Чист ризик – ги опфаќа оние состојби каде што постои само шанса да настане или не 

настане штета. Пример за чист ризик е лицето што купува возило, веднаш се соочува со 

можноста дека нешто може да се случи и да го оштети или уништи возилото. Можните 

исходи се или загуба или нема загуба. Добивка нема и не постои варијанта за нејзино 

настанување. Најчесто чистите ризици спаѓаат во категоријата на статички ризици, 

бидејќи тие не произлегуваат од пореметувања во економијата во целина, туку се 

однесуваат на поединци и тие самите преземаат методи за нивно покривање. Само 

чистите ризици се осигурливи за разлика од шпекулативните. Чистите ризици може да 

се јават како: 

‐ Лични ризици, ја содржат можноста од штета на приход или средства како резултат 

на губење на способноста да се заработи приход;  

‐ Имотни ризици каде се јавуваат два вида штети: 

- Штети на имотот  

- Штета од користење на имотот што резултира во изгубен приход или 

дополнителни трошоци 
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‐ Ризици од одговорност – основна опасност кај овие ризици е намерната повреда 

на други лица или оштетување на нивниот имот поради небрежност и 

невнимание. 

Шпекулативните ризици доброволно се прифаќаат и вклучуваат можност за добивка, се 

однесува на ситуации каде што постои можност за штета или добивка. За 

шпекулативни се сметаат ризиците со чие постоење и прифаќање постои можност за 

загуба, но истовремено постои и можност за остварување на добивка. Најеклатантен 

пример за шпекулативен ризик претставува коцкањето кое суштествено се разликува во 

однос на осигурувањето. При коцкањето некое лице свесно и намерно прифаќа ризик 

кој без тоа не би постоел, со надеж за остварување на позитивен исход т.е. со надеж за 

остварување на добивка. Можните варијанти притоа се добивка или загуба и поимот 

шпекулација во овој случај нема конотација на измама и проневера туку на активност 

во која двете страни се свесни за постоењето на ризикот и двете страни се спремни да ја 

прифатат загубата доколку се случи спротивниот настан на очекуваниот, но дека 

адекватноста се презема со убедување и надеж за позитивен исход. Слична ситуација е 

и кај спортските и другите обложувалници како и кај претприемачите и менаџерите кои 

во надеж за остварување на добивка преземаат финансиски (шпекулативни) ризици. 

Сепак треба да се нагласи дека апсолутно е погрешно изедначувањето на поимите 

претприемаштво и коцкање, дека претприемаштвото дури се сфаќа и како еден од 

факторите на производство кој како награда за неговото ангажирање добива 

претприемачка добивка и дека делувањето често пати не е најризична активност, туку 

дека најризично е ништо да не се презема. Во таа смисла и менаџерите свесно и 

намерно прифаќаат ризик од шпекулативна природа со надеж за позитивен финансиски 

исход, односно остварување на профит. Со ваквите ризици може да се управува со 

примена на различни методи и техники, но не со осигурување бидејќи осигурувањето 

во принцип не се занимава со заштита на поединци од загуби кои потекнуваат од 

шпекулативни ризици. 

 

7.1. Објективни и субјективни ризици 

Објективниот ризик е одреден од објективни околности и постои независно од 

однесувањето на некое лице.  

Пример: Се осигуруваат 10 000 станови и во просек 1% или 100 станови ќе изгорат 

секоја година. Во одредена година може да изгорат 90 а во друга 110 станови. 

Отстапувањето на стварната штета од очекувањата се нарекува објективен ризик. 

Субјективен ризик – неизвесноста која се заснова на менталната состојба на личноста 

која е изложена на сомнеж во однос на исходот на дадената случка.  
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На пример, возач кој вози во алкохолизирана состојба може да биде или казнет или да 

помине неказнето. 

За да ризикот биде опфатен со осигурување мора да биде: 

‐ Иден; 

‐ Неизвесен и независен од волјата на осигурителот и осигурениот; 

‐ Неговото настанување претставува остварување на опасноста опфатена со 

договорот за осигурување; 

‐ Ризикот треба да е хомоген;  

‐ Да е распореден во време и простор; 

‐ Последиците од ризикот мора да се достапни на статистичата евиденција; 

‐ Ризикот мора да е во рамките на законот и моралот;  

‐ Штетата која е последица од ризикот мора да биде толкава да има последици по 

осигурениот. 

Кога ризикот се набљудува од аспект на осигурувањето и реосигурувањето најчесто со 

реосигурување се преземаат следните ризици: 

‐ Транспортен ризик; 

‐ Политички ризик; 

‐ Индустриски ризик; 

‐ Ризик при изградба на големи проекти; 

‐ Технолошки ризик; 

‐ Ризик во финансии и услуги;  

‐ Азбестни ризици и други катастрофални ризиц. 

7.2. Транспортен ризик  

Цел на испорака на стоките е тие да стигнат на саканата дестинација, како би ги 

задоволиле потребите на купувачите. За да стоката стигне до купувачот потребна е 

адекватна логистика, избор на прави превозни средства и заштита во превозот. Стоката 

може да се осигура од поединечни ризици (судар, пожар, поплава) или од сите ризици 

(all risk) каде се вклучени и криумчарски напади, временски непогоди, воени оштети и 

сл. 

7.3. Политички ризик  

Политичкиот ризик има големо влијание на вкупниот ризик на работење па поради тоа 

мора реално да се процени. При осигурување и реосигурување треба да се процени 

колку е стабилна владата, каков е нејзиниот став кон странските инвестиции, дали има 

инфлација и каква е макроекономската стабилност на земјата, дали судовите работат 

објективно, дали постои обврска од вработување на домашна работна сила и сл.  



Меѓусебното влијание на развојот на реосигурувањето и економскиот раст - земји 
во развој со посебен осврт во Република Македонија 

 

                                                              Марко Јовчески   42 
 

Земјите кои се изложени на катстрофални ризици (поплави, суши, тероризам, 

технолошки незгоди) обрнуваат големо внимание на надоместот на штетите кои се 

нивни последици. Посебно значење се придава на осигурувањето на ризици во 

земјоделието од природни непогоди. Во осигурувањето на големи ризици се користат 

инструменти кои обезбедуваат ризикот во најголема мерка да се осигура во земјата. Со 

предавањето на вишокот на ризик на странски реосигурител се пренесува неплатената 

премија во мерка во која се пренесува и ризикот, често кога се во прашање 

катастрофални ризици значи голем одлив на пари. Поради овој одлив често државата се 

јавува како реосигурител, на пример, Франција како членка на ЕУ има национален 

фонд за ризик од тероризам и технолошки незгоди. Овој државен реосигурител во 

странство ги презема само ризиците кои се над нивните капацитети и презема ризици 

од странство со што допринесува за економската стабилност. 

Последниве години во фокус на современиот деловен свет се така наречени ризици во 

настанување или идни ризици. Станува збор за нов бран на сложени ризици кои 

резултираат загуби со голема вредност. Проценката на големината на очекуваните 

загуби кои може да се јават од ризиците во настанување е тешка. 

Технолошкиот напредок како иницијален и водечки генератор на ризикот во 

настанување, значајно допринесол за неговата комплексност, глобалната димензија. 

Забрзаниот раст на ризикот во настанување во современиот деловен свет стана клучен 

предизвик за менаџерите за ризик во банките и компаниите, но и во компаниите за 

осигурување. 

 

7.4. Ризиците во настанување  

Ризици од групата на нефинасиски ризици кај кои генерално врската со загубата на 

приходот најчесто не е директна и видлива. Менаџерите овие ризици ги препознаваат 

како нови и тешко предвидливи во поглед на јачината на делување, последиците или 

загубите кои ги предизвикуваат, ризици со кои не може да се управува со 

традиционалната методологија. Метафорично се нарекуваат „црни лебеди“ врз основ на 

латинскиот поет Juvenal18 кој пишува за многу ретка птица на земјата слична на црниот 

лебед. И Nassim Nicolas Taleb19 пишува за црниот лебед како метафора за случките вон 

финансискиот пазар.  

                                                            
18 Бил римски поет активен кон крајот на првиот и почетокот на вториот век пред нашата ера. 
19 Либанско-американски есеист, научник, статистичар и аналитичар на ризик, чија работа се фокусира 
на проблемите на случајноста, веројатноста и неизвесноста. 
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Во настојувањето да се опфатат и систематизираат сите ризици од овој вид Guy 

Carpenter and Company20, глобален лидер во пружање посреднички услуги во областа на 

ризикот и реосигурувањето ја врши следната класификација: 

 

7.5. Технолошки ризик  

Оваа група ја сочинуваат нови ризици кои генерираат високо развиени научни 

дисциплини и нови технологии. Неизвесноста во поглед на можните негативни 

последици од нивното реализирање потекнува од примената на нови технологии во 

форма на нови производи и услуги. Но резултатите на истражување на ACE Group21, 

глобален лидер во областа на осигурување и реосигурување, од 2015 година 

технолошките ризици се на самиот врв на ризиците во настанување. Во оваа категорија 

на ризици спаѓаат: ризиците од биотехнологијата и генетскиот инжинеринг (генетски 

модифицирани организми), ризици на нанотехнологијата (ги испитува биолошките 

особини на молекулите и атомските честички), ризици на смарт технологијата 

(роботизирани возила во сообраќајот, ризици на мобилната технологија) или ризици во 

областа на хемиската индустрија (пример електронска цигара). 

Добар пример за ризик во настанување кои го генерираат новите технологии се 

генетски модифицираните производи. Станува збор за нови производи на 

биотехнологијата и генетскиот инжинеринг чија цел е контролирано производство на 

генетски изменети организми и клонови настанати како резултат на промени во гените. 

Оваа современа технологија ги предизвикала следните ризици во настанување: 

- Ризик од загрозување на човечкото здравје со ГМО производи; 

- Ризик на сајбер технологијата – сајбер нападите22 се најголем извор на овие ризици, 

се манифестираат како сајбер напади на информативните системи на банки; 

- Геополитички ризици;  

- Ризици кои дополнително добиваат конечен облик (Crystallizing risk23) тоа се 

ризици во настанување генерирани во минатото кои сега добиваат конечен облик и 

почнуваат интензивно да делуваат оставајќи зад себе негативни последици.  

                                                            
20 Карпентер обезбедува моќна комбинација на експертиза за брокери, стратешки советодавни услуги и 
водечки индустриски анализи. 
21 Eдна од најбрзо растечките и иновативни консултантски фирми за човечки ресурси базирани надвор од 
Пуна, Индија.  
22 Претставува напади и закани насочени против компјутери, компјутерски мрежи и опрема за 
складирање информации со цел заплашување и влијание врз владејачките структури и јавноста во 
политичкиот и општествениот живот. 
23 На пример, постои ризик од измама. Кристализирањето на тој ризик од измама е кога измамата ќе 
настане односно ќе се случи.  
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Примери за вакви ризици во настанување е ризикот на индустриската технологија, 

(употребата на азбест во неразвиените земји), ризикот на прехранбената технологија 

(влијанието на алуминиумот на здравјето на луѓето). Азбестот24 како природен 

материјал порано бил високо рангиран поради големата отпорност на високи 

температури. Но, вдишувањето азбест е канцерогено па затоа неговата употреба е 

забранета. Ист случај е со алуминиумот кој се користи во прехранбената и 

козметичката индустрија во таканаречени антиперспирантни формули.  

Кога станува збор за реосигурувањето важно е да се спомене и деловната етика. 

Добербата е во центарот на индустријата на реосигурување, нема реосигурување без 

доверба и нема доверба без морал. Према Baligni (1996) долгорочното осигурување не 

може да се работи без доверба. Во минатото довербата се подразбирала бидејќи во 

семејствата, црвките, школите се истакнувале вредностите како: чесност, коректност. 

Денес огромниот притисок на конкуренцијата, краткорочното размислување често го 

занемарува овој принцип. Етичката слика на реосигурувањето секогаш имала свои 

успеси и падови. До почетокот на 80-тите години довербата била анализирана во светло 

на „слепо обврзувачки договори“. Етиката ги усмерува осигурителите и 

реосигурителите кон доверба и транспарентност овозможувајќи им притоа да остварат 

ефикасно управување и да го подигнат своето реноме преку задоволување на 

интересите на општеството.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
24 Пролонгирана инхалација на азбест може да предизвика азбестоза, мезотелиом и рак на белите 
дробови.  
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ГЛАВА 3 – ПОВРЗАНОСТ ПОМЕЃУ ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ И      
                     РЕОСИГУРУВАЊЕТО 

Реосигурувањето е вертикална подебла на ризикот, познато како осигурување на 

осигурувањето, реосигурувањето му овозможува на осигурителот на база на премијата 

што ја плаќа на реосигурителот, дел од ризикот на максималниот самопридржај да го 

реосигура кај домашен или странски реосигурител. Со склучување на реосигурувањето 

се врши понатамошна алокација на ризикот. Ризикот се дели на осигурителот и 

реосигурителот. Благодарејќи на реосигурувањето, помалите осигурители ја 

зголемуваат својата можност да се натпреваруваат со големите компании и можат да 

понудат на свoите клиенти различни модалитети на покритие. 

Средствата кои им се гарантираат на осигурителите преку реосигурувањето за нив 

имаат повеќекратно значење. Освен што знаат дека можат да рачунаат на одредени 

средства во случај на настанување на штета која би ја загрозила нивната ликвидност и 

солвентност, финансиската функција на реосигурувањето е поврзана со намалување на 

резервите на осигурување. Со купувањето на реосигурување се намалуваат 

задолжителните резерви.  

Теоретските студии како и практичните податоци покажуваат дека земјите со 

поразвиен финансиски систем имаат побрз и постабилен долгорочен развој. Развиените 

економски пазари имаат позитивно влијание на продуктивноста што се пренесува на 

повисок степен на долгорочен развој.  

Поради сѐ поголемото учество на осигурителниот а со тоа и реосигурителниот сектор 

во финансискиот сектор, во скоро секоја развиена земја и земји во развој сѐ поголемо е 

влијанието и значењето на осигурителниот и реосигурителниот сектор што е 

прикажано во статистичките податоци на CEA (прикажан е паралелен и брз раст на 

вкупните премии на осигурување и реосигурување и вкупната актива на банките во 

однос на БДП). Компаниите за осигурување и реосигурување заедно со пензиските 

фондови се најголеми институционални инвеститори во акции, обврзници и 

хипотекарни пазари, со што нивното влијание на економскиот развој е големо. 

Вкрстените сопствеништва, новите банкарски производи (Bank Insurance25) претставени 

од финансиските институции во форма на финансиски конгломерати и осигурувањето 

на финансиите имаат исклучително голема улога. Преку финансиските производи како 

CDS (Credit Default Swaps26) и другите средства за пренос на ризикот, компаниите за 

                                                            
25 Формирано во 1989 година, се користи за да се осигураат банкарските депозити на националните и 
државните банки кои се членки на федералниот резервен систем. 
26 Посебен вид на размена наменета за пренос на кредитната изложеност на производи со фиксен приход 
помеѓу две или повеќе страни. 
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осигурување длабоко зачекорија на пазарот на кредитен ризик кој во основа е во 

доменот на банките и пазарите на капитал. 

Компаниите за осигурување и реосигурување исто како и банките и пазарите на 

капитал посредуваат кај финансиските потреби помеѓу правни, деловни и приватни 

лица. Доспеаноста на осигурителните и реосигурителните услуги е поврзана во 

економската стабилност и им овозможува на учесниците во своето работење да ги 

прифатат очекуваните ризици. Со прифаќањето на барањата од компаниите за 

осигурување, компаниите мора да повлекуваат премии и да формираат резервни 

фондови.  

Така компаниите за осигурување и реосигурување играат значајна улога во собирањето 

на готовинскиот промет на осигурениците и на тој начин создавањето на големи суми 

на пари кој може да се инвестираат на пазарот на капитал, а со тоа влијаат на 

економскиот раст. Финансискиот сектор ги канализира акумулираните финансиски 

ресурси во инвестициски проекти. Улогата на финансискиот сектор е повеќекратна: ја 

унапредува алокацијата на ресурсите, ги мобилизира депозитите, ја намалува цената на 

капиталот преку специјализација и економија на развојот, обезбедуваат управување со 

ризиците и ликвидноста. И компаниите за осигурување ги опфаќаат сите овие дејствија 

и во таа смисла имаат голема улога во економскиот развој. Аналогно со останатите 

финансиски сектори врската помеѓу осигурувањето и реосигурувањето и реалниот 

сектор може да се квалификува како причинско – последична, бидејќи економскиот 

раст ја зголемува побарувачката за осигурување и реосигурувуање, а растот во областа 

на осигурувањето и реосигурувањето ја ублажува краткорочната колебливост во 

економијата, а на подолг период овозможува позитивен раст во инвестирањето на 

компаниите за осигурување. 
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1. Теоретски истражувања  

Дел од теоретските истражувања концентрирајќи се на промените на екстерното 

опркужување на компаниите за осигурување во Европа, аргументираат дека значењето 

на услугите на осигурувањето и реосигурувањето во економијата зависи од растот на 

активата и ја нагласуваат улогата на индустријата на услуги и осигурителниот сектор го 

означуваат како детерминанта на економскиот развој. 

Други теориски истражувања го истражуваат развојот на договорените заштеди и 

нивното влијание на другите финансиски посредници и пазари. Институциите на 

договорената заштеда се соочуваат со помала можност на нагло повлекување на 

средства, но од друга страна мора да се соочат со долгорочните обврски. Овие два 

фактори им овозможуваат да бараат долгорочни инвестиции, а активата можат да ја 

балансираат во однос на обврските и со тоа да остварат одредени предности во однос 

на банките. Како втор учесник во системот се јавува имателот на полиса со интенција 

на задржување на ликвидна актива на специфично ниво, што го тера да одржува 

ликвидна позиција и да ја предаде неликвидната актива и да ја одржува договорената 

заштеда.  

Спрема друго теориско размислување улогата на осигурувањето и реосигурувањето 

како механизми за пренос на ризикот, е во можност за алокација на активата и 

можноста осигурителот и реосигурителот да влијаат на однесувањето на клиентите, а 

со тоа да допринесат за економскиот раст.  

 

2. Практични истражувања 

Една од првите истражувања кое се однесува на влијанието на осигурителниот и 

реосигурителниот сектор на економскиот развој, го спровела група на автори во 1988 

година (Beenstock Michael, Dickinson Geezy, Khajuria Sajay, the Relationship between 

Property – liability, Insurance, penetration and Income; and international Analysis, The 

Journal of Risk and Insurance)27. 

Овие истражувања применуваат комбинирана и вкрстена анализа на податоци за 

периодот од 1970 до 1981 година во 12 земји. Со анализа на податоците утврдиле дека 

премиите се во корелација со каматните стапки и брутонационалниот производ. 

Интересот за осигурување и реосигурување расте со приходот по глава на жител и по 

правило е во пораст на подолги периоди. Приходот и правниот систем се во позитивна 

корелација со осигурувањето и реосигурувањето.  

                                                            
27 Оваа студија го испитува односот помеѓу осигурувањето и економскиот раст во субсахарска Африка во 
периодот 1986-2011 година. Во проценката беа ангажирани: Pooled OLS, Fixed Effect Model како и 
Generalized Method of Moment Panel Model. 
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Друа група на автори (Catalan M, Impravido G, Musalem A) ги анализирала имотното 

осигурување во 14 земји на OECD28 и 5 земји во развој споредувајќи ги договорната 

заштеда и пазарната капитализација.  

Корелацијата помеѓу пазарната капитализација и пензиските фондови покажува слична 

поврзаност помеѓу договорените заштеди и пазарните капитализации.  

Додека од теоретски аспект секторот на осигурување и реосигурување треба да го 

принесе економска стабилност и развој, емпириските податоци се мешовити. Во 

досегашните анализи теоријата и праксата во најголема мера се занимавале со 

примарното влијание на банкарскиот сектор на економскиот развој, како и меѓуодносот 

и влијанието на пазарот на капитал и економскиот развој. Врската помеѓу 

осигурителниот/реосигурителниот секотор и економскиот развој не е статична. БДП по 

глава на жител е назначајниот фактор во користењето на осигурувањето/ 

реосигурувањето, заедно со каматните стапки и инфлацијата.  

Од сето досега изнесено може да се заклучи дека осигурувањето/реосигурувањето има 

исклучително значајна улога. Тоа произлегува од фактот дека премиите во 

осигурувањето/реосигурувањето се плаќаат однапред, а испалтата на сумата на 

осигурување за осигуритениот настан се врши како што настанува истиот. Парите од 

фондовите на осигурување/реосигурување се особено квалитетни средства за 

вложување на финансиските пазари и во развојни програми. 

Голем број современи и светски ризици може да се разгледуваат на национално и 

меѓународно ниво. Како резултат на таа интернационализација се јавуваат голем број 

на комерцијални и деловни активности, но и ризици кои ги следат тие активности. Со 

управувањето на ризикот се намалуваат штетните последици од појава на ризик па така 

намалените негативни последици имаат поволно влијание на економскиот раст и развој 

бидејќи навремено се врши избегнување и намалување на појавата на штета. На тој 

начин настануваат услови за непречено одвивање на процесите и проширена 

репродукција.  

Од друга страна постигнатото повисоко ниво на економски развој овозможува 

пошироки можности за управуавње со ризикот и осигурување на лица, така што 

потребните средства за тие процеси се попристапни отколку во недоволно развиените 

земји, а и свеста кај луѓето со повисок животен стандард е поразвиена. Историскито и 

економскиот развој имплицира повисока специјализација и концентрација на 

економски ресурси.  

                                                            
28 Преставува меѓувладина економска организација со 37 земји-членки, основана во 1961 година за 
стимулирање на економскиот напредок и светската трговија. 
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Во некои случаи економскиот развој може да ја зголеми изложеноста кон ризици и да 

ги зголеми штетите од природните катастрофи, на пример: изградба на фабрики во 

подрчја што се изложени на поплави и земјотреси. Во многу земји, јавноста ја има 

развиено свеста за ризици и стана многу почуствителна од користењето на високата 

технологија. Хаваријата во Чернобил29 (26.04.1986) имаше голем број на директни и 

индиректни штетни последици предизвикани од штетното влијание на радијацијата. 

Економскиот развој во голема мера води кон нарушување на еколошката рамнотежа 

што се согледува преку загадувањето на водата, воздухот и земјата.  

Развиениот пазар на осигурурување и реосигурување се смета за еден од основните 

индикатори на економската развиеност. Нема земја која во својот економски развој не 

му дава големо значење на осигурувањето и реосигурувањето. Во овој сектор работат 

десетици илјади вработени и секоја година се склучуваат повеќе милионски договори 

за осигурување и реосигурување.  

Од досега изложеното може да се заклучи дека осиурувањето/реосигурувањето се 

дејности со долга традиција кои се поддршка за економскиот развој. Англија и 

Медитеранските земји својот економски развој го должат на овие дејности. Поморските 

истражувања благодарение на кои се откривани нови континенти и се ширело 

влијанието на Европа, достигнале најголем развој кога сопствениците на бродовите 

почнале да обезбедуваат заштита од поморските ризици.  

И во современо време не може да се замисли економски развој без поддршка на 

осиурувањето/реосигурувањето. Во Европската Унија секоја година наплатената 

премија изнесува повеќе илјади милијарди евра, а во милијарди евра се и вложувањата 

на осигурителната и реосигурителната дејност во стопанствата на земјите членки. 

Осигурителите/реосигурителите се најзначајните инвеститори во развиените земји. 

Растот на малите и средните претпријатија е поттикнат со купување акции од страна на 

осигурителите/реосигурителите. Тие даваат поволни кредити, вложуваат во 

недвижности, купуваат државни обврзници и други хартии од вредност. 

Функционирањето на компаниите за осигурување и реосигурување како финансиски 

посредници и како механизми за трансфер на ризик, влијаат на економскиот раст преку 

управувањето со ризиците на ефикасен начин пришто се врши мобилизација и 

алокација на домашните заштеди во продуктивни инвестиции. Финансиската моќ на 

компаниите за осигурување и реосигурување ги направи доминантни играчи на 

финансиските пазари. При нови емисии на хартии од вредност нивната доминантна 

улога е на страната на побарувачката.  

                                                            
29 Во 1986. година сите тогашни 14.000 жители биле евакуирани поради високите нивоа на радијација 
предизвикани од експлозијата во Нуклеарната централа. 
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Можностите на компаниите за осигурување и реосигурување да инвестираат на 

финансиските пазари произлегува од природата и техниката на нивното работење. Овие 

компании имаат два главни извори од каде можат да вршат финансиски вложувања, а 

тоа се капиталот и техничките резерви кои се издвојување на средства со кои се 

финансираат преземените обврски со договорите за осиурување/реосигурување. 

Техничиките резерви како извор за финансиси вложувања прозилегуваат од 

временската разлика помеѓу мобилизирањето на премиите и исплатата на штети. 

компаниите за осигурување и реосигурување заедно со инвестициските и пензиските 

фондови се најголемите инвеститори на пазарите на хартии од вредност и нивното 

влијание на економскиот раст ќе се зголемува како резултат на светските трендови: 

зголемувањето на животниот век на населението, продлабочување на диспаритетот на 

приходот и глобализацијата.  

Литературата што ја обработува интеракцијата меѓу финансискиот систем и 

економскиот раст во голема мера се однесува на банките и пазарите на капитал. Тема 

на емпириски истражувања, кој најмногу се базираат на студијата на King и Levin 

(1993) и Rousscan и Wachtel (1998). Голем број на истражувања се базираат на периодот 

од 1960-1980 година и покажуваат дека развојот на финансикиот систем има економски 

значајно влијание на економскиот раст. Развојот на банкарскиот сектор и пазарот на 

капитал „Vis-à-vis“30 растот на БДП е истражувано со методологии на вкрстени 

податоци (Levin и Zervos, 1998) и преку техники на панел податоци (Beck и Levin, 2001, 

2002) и со двете методологии се утврдило дека и банкарскиот сектор и пазарот на 

капитал имаат значајно и позитивно влијание на економскиот раст. 

Осигурителите/реосигурителите се слични со банките и пазарите на капитал. 

Достапноста на овие услуги е есенцијална за стабилноста на економијата и има 

влијание на бизнис учесниците да преземат поризични деловни потфати. Со 

преземањето на ризиците и обезбедувањето на соодветни покритија, компаниите за 

осигурување и реосигурување прибираат средства во форма на премии на 

осигурување/реосигурување и формираат технички резерви за да можат да одговорат 

на обврските. 

Улогата на финанскиот систем е да ги канализира ресуристе од суфицитарните 

економски единици во дефицитарните економски едицници.  

Финансискиот ситем: 

‐ Ја унапредува алокацијата на ресурсите т.е. го подобрува скринингот на барателите 

на фодови и ги контролира примателите на фондовите;  

‐ Ги мобилизира заштедите; 
                                                            
30  Француска фраза што значи „лице в лице“ 
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‐ Ги намалува трошоците на капитал преку економија на обем и специјализација;  

‐ Овозможува управување со ризици и ликвидност. 

Компаниите за осигурување и реосигурување имаат голема улога во овие функции, а со 

тоа имаат голема улога и во економскиот раст. 

Една од главните цели на Компаниите за осигурување и реосигурување вршејќи ја 

улогата на механизам за трансфер на ризик, е токму управувањето и мерењето на 

ризиците во корист на нивните клиенти. Тие преку премиите за 

осигурување/реосигурување имаат индиректно влијание на намалувањето на вкупниот 

разик со кој се соочува економијата во целост. Фирмите кои преземаат поголеми 

ризици би требало да сносат и повисоки трошоци за осигурување/реосигурување од 

оние кои преземаат мерки за превенција и се свесни за ризикот. При обесштетувањето, 

осигурувањето/реосигурувањето има огромна улога за обновување на имотот и штетите 

пришто влијае на финансиската состојба и стабилност на економијата во целост.  

Осигурувањето/реосигурувањето ја поттикнува трговијата, размената и 

претприемачката активност. Многу прозиводи и услуги се произведуваат и продаваат 

само ако се соодветно осигурани и обезбедени. Меѓународната трговија значително се 

потпира на осигурувањето и реосигурувањето. Модерни економии се изградени на 

специјализација, унапредување и зголемување на продуктивноста. Поголемата трговска 

размена и трговска специјализација побарува и поголема финансиска специјализација и 

флексибилност. Без широка понуда на различни покритија т.е. осигурување и 

реосигурување, би можело да дојде до задушување на трговската размена.  

Значењето на реосигурувањето врз економскиот развој се гледа и во регулаторниот 

ефект на индустријата на осигурување. Како примарана улога во реосигурувањето е 

овозможувањето на осигурителите што подобро да ги искористат капацитетите, таа со 

тоа не се исцрпува. Компаниите за осигурување го користат реосигурувањето за да 

постигнат предвиден степен на стабилност во исплатата на штетите. Но, за да може да 

сметаат на реосигурителното покритие, компаниите за осигурување мора да се 

придржуваат кон одредени договори за реосигурување и стандарди на струката 

реосигурување.  

Кога се зборува за поврзаност на економскиот развој и реосигурувањето не може а да 

не се обрне внимание на реосигурувањето во услови на монетарна нестабилност како 

дел од економскиот развој. Стабилните цени и здравата стабилна валута е интерес на 

секоја економија. Тој интерес е посебно зголемен по крахирањето на некоја валута, 

како што на пример беше случајот со доларот на САД во времето на Граѓанската Војна 

во САД, Германската валута во 1923 година, Грчката Драхма во текот на Втората 

Светска Војна, Југословенскиот Динар во текот на 90-тите години од 20 век и др. 
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Џон Кенет Голдбрајт31 во својата книга „Пари“ (Money), Бостон, 1975 година на едно 

место упатува на сознанието, според кое во време кога се чуствува товарот на 

инфлацијата, луѓето посакуваат постоење кога еднаш поради тоа ќе ги прифатат 

жртвите што ги бара стабилноста, порано или подоцна доаѓаат до сознание да почнат 

да ги прифаќаат опасностите што ги носи инфлацијата.  

Инфлацијата е динамична појава која е врзана за стабилноста на економскиот развој, за 

влијанието на стопанските движења и активната улога на монетарните фактори во 

процесот на репродукцијата. Инфлацијата е глобален, сложен феномен за кое е 

заинтересирано целокупното национално стопанство. Инфлацијата е таква состојба која 

се карактеризира со „надуеност“ на оптекот на паричните средства, „надуеност“ на 

нивото на цените, намалувањет на куповната сила на парите, зголемавуње на 

трошоците на живот, зголемување на производната, личната и јавната потрошувачка, 

исцрпување на националните извори на девизи и така натаму.  

Во сегашниот, современ свет со сигурност може да се каже дека речиси не постои 

земја, национална економија во која не постои инфлација. Инфлацијата различно се 

манифестира во секоја економија или со покачување на цените во пазарните економии 

или со создавање на редови на чекање на одредени прозиводи во централизирано-

административно уредените економии. За некои автори инфалицијата од економски, 

социјален, политички аспект е доста штетна појава, а за други е сакано средство за 

забрзување на динамиката на стопанскиот развој.  

Сѐ повеќе се прифаќа сознанието според кое инфлацијата е перманентно присутен 

феномен во светот, така да одредени експерти зборуваат не за инфлација во светот туку 

за Светска инфлација.  

Дефлацијата е состојба на една национална економија со спротивни карактеристики и 

последици од инфлацијата. При дефлација вкупната општествена понуда е поголема од 

вкупната општествена побарувачка, цените на мало паѓаат, куповната сила на парите се 

зголемува, а со тоа и интервалутарната вредност на домашната валута, се намалува 

девизниот курс на домашната валута, се зголемува извозот, се намалува увозот. Но, 

бидејќи понудата на стоки и услуги станува сѐ поголема, процесот на нивна продажба е 

сѐ потежок, се зголемуваат залихите, има изобилство во понудата, а со тоа се влегува во 

криза која може да додеведе до крах на националната економија. 

Во услови на инфлација и дефлација (како елементи на монетарна нерамнотежа во 

економскит развој) осигурувањето и реосигурувањето се одвиваат со доста потешкотии 

и последици. Како позначајни тешкотии се: 

                                                            
31 Економист, државен службеник и дипломат роден во Канада, и водечки поборник на американскиот 
либерализам од 20 век. (15 октомври 1908 - 29 април 2006 година) 
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‐ Перманентно, номинално се зголемува вредноста на имотот што се осигурува, 

односно перманентно се наметнува потребата од преоценување на имотот или 

индексирање на вредноста на имотот со стапката на инфлацијата. При секое ново 

осигурување и реосигувуање, а често и дури траат се врши проценка на имотот што се 

осигурува или реосигурува.  

‐ Како резултат на зголемуавње на националнито износ на вредност што се 

осигурува или реосигурува, се јавува потребата од натамошно зголемување на износот 

на премијата во нето износ. Доколку не се преоценува вредноста на имотот што е 

предмет на осигурување или реосигурување, тогаш се врши индексирање на процентот 

или промилот со кој се врши пресметување на нето премијата. Најчесто индексирањето 

се врши во висина на стапката на инфлација. 

‐ Како резултат на покачувањето на цените на мало, односно на трошоците за живот, 

се создаваат услови за перманентно зголемување на аквизитерните трошоци во 

осигурувањето односно реосигурувањето. Со тоа, во услови на релативно висока стапка 

на инфлација која забрзано се зголемува се јавува потреба за перманентно зголемуавње 

на износот на бруто премијата. 

‐ Во услови на растечка стапка на инфлација се наметнува потреба за зголемување на 

премиската резерва за остварување на основните функции на осигурувањето и 

реосигурувањето. 

‐ Познато е дека секоја институција за осигурување и реосигурување своите 

слободни финансиски средства најчесто ги вложува во вид на депозит во комерцијални 

банки со цел истите да ги капитализира. Во услови на инфлација тие не можат да ги 

капитализираат своите слободни финансиски средства и не можат да остварат камати, а 

со тоа не можат да ја вршат својата функција на мобилизирање и пласирање на 

слободни финансиски средства собрани по пат на уплати на премии на осигурување и 

реосигурување од страна на осигурениците.  

‐ Во состојба кога постои висока и растечка стапка на инфлација, сè повеќе се 

наметнува прашањето за наплатување на премиите на осигурување и реосигурување. 

Поради финансиското слабеење на економските субјекти во националната економија сè 

повеќе се заострува прашањето на навремено и во целост наплатување на премиите на 

осигурување и реосигурување.  

‐ Кога во една национална економија постои состојба на висока стапка на инфлација, 

не постојат услови за остварување во целост на принципите на реосигуруавње: 

сигурност, ливкидност, рентабилност. Во пореметени услови на економски развој, 

тешко може да се планира, а уште потешко да се остварува деловната политика на 

институциите за осигурување и реосигурување.  

Во почетокот на инфлациониот процес, институциите за осигурување и реосигурување 

како и сите други економски субјекти, остваруваат релативно добри резултати во 
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работењето. Подоцна кога инфлацијата ќе земе замав и да се генерира на сѐ повисоко 

ниво, условите за стопанисување стануваат сѐ полоши и почнуваат да се девалвираат 

порано постигнатите резултати. Во вакви услови компаниите за осигурување и 

реосигурување сѐ помалку склучуваат нови договори за осигурување и реосигурување 

и сѐ повеќе ги откажуваат порано склучените договори.  

Од аспект на осигурените во случај на инфлација исто се јавуваат и негативни 

последици како: 

‐ Со намалувањето на куповната моќ се зголемува номиналната вредност на имотот 

што се осигурува/реосигурува; 

‐ Индексирањето на сумата на осигурување во услови на висока инфлација е 

објективна економска нужност бидејќи осигурителот не би бил во состојба да ја 

надомести штетата номинално, според реалната вредност на осигурениот имот или 

сумата на осигурување. Тоа значи дека со уплатените премии на осигурување, 

осигурителот не би бил во состојба да ја надомести штетата според условите што ги 

наметнува состојбата на висока стапка на инфлација;  

‐ Осигураните економски субјекти во услови на инфлација најчесто не се економски 

и финансиски спремни да плаќаат повисоки износи на премии на осигурување. 

И состојбата на дефлација предизвикува одредени последици кај осигурувањето и 

реосигурувањето, како што се: перманентното преоценување (реиндексирање) на 

вредностите на имотите со стапката на дефлација, намалување на износите на 

премиите, намалвуање на износот на бруто премиите на осигурување/реосигурување, 

се губи довербата на доверителите кон должниците поради што се зачестува наплатата 

на побарувањата по судски пат. Исто така во услови на дефлација не постојат услови за 

планирање на активности во осигурувуањето и реосигурувањето. 

И промената на девизниот курс на националната валута влијае на осигурувањето и 

реосигурувањето. Ако се формира и одржува „преценет“ девизен курс на националната 

валута, тогаш интервалутната вредност на домашната валута е поголема од реалната и 

девизниот курс е помал од реалниот. Бидејќи во таква состојба се даваат помалку 

домашни парични единици за една или сто странски парични единици, трошоците за 

осигурување и реосигурување во националната економија се помали во однос на 

трошоците за осигурување и реосигурување во странство. Поради тоа сè поголем е 

бројот на странски осигурителите и реосигурители во националната економија. Ако пак 

се формира и одржува „потценет“32 девизен курс на националната валута, тогаш 

интервалутната вредност на домашната валута е помала од реалната вредност и 

девизниот курс на националната валута е поголем од реалниот девизен курс. Во таква 
                                                            
32 Кога реалниот девизен курс е над своето рамнотежно ниво, тој е преценет а во спротивен случај, тој 
е потценет девизен курс. 
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состојба сe даваат повеќе домашни парични единици за една или сто странски парични 

единици, трошоците за осигурување и реосигурување во националната економија се 

поголеми во однос на трошоците за осигурување и реосигурување во странство. 

Поради тоа сѐ помал е бројот на странски осигурители и реосигурители во 

националната еконимија. 

Поаѓајќи оттаму дека во осигурувањето и реосигурувањето се остваруваат пазарни 

односи кои пак се остваруваат во националната економија и во соработка со другите 

национални економии, прашањето на висината и динамиката на куповната сила на 

националната валута и прашањето на степенот на реалноста на девизниот курс на 

националната валута се доста значајни прашања во остварувањето на пазазрните 

односи во осигурувањето и реосигувањето.  

Во праксата на осигурувањето и реосигурувањето познати се повеќе обиди, методи, 

инстурменти и мерки со кои се настојува да се имунизираат осигрувуањето и 

реосигурувањето од штетните последици на инфлацијата и дефлацијата.  

Тука пред сѐ се мисли на: 

‐ Индексирање на премиите за осигурување и реосигурување и на сумите за 

покривање на штетите со стапка на инфлација (со стапка на растот на цените на мало) 

кај осигурувањето на имот, односно со стапка на покачување на трошоците на живот 

кај осигурувањето на лица. Осигурениот плаќа индексирана (валоризирана) премија, а 

осигурителот/реосигурителот доколку дојде до штета ја надоместува сумата на 

осигурување во индексиран (валоризиран износ). 

Во пракса се сретнуваат и примери кога ризикот, односно товарот на инфлацијата го 

поднесува врз себе Владата или некоја Агенција специјално формирана за тоа, пример 

Финска, Израел. А, пак пристапот во имунизирање на последиците од дефлацијата е 

потежок и покомплексен. Ниската профитабилност на вкупната национална економија 

предизвикува стечаи и банкротирање на институциите за осигурување и 

реосигурување. 

Во секоја пазарна национална економија, осигурувањето и реосигурувањето се 

компоненти на сложениот стопански механизам, а пазарот на осигурување и 

реосигурување е компонента на финансискиот пазар на националните економии. Сите 

збиднувања во националната економија не можат а да не влијаат врз збиднувањата во 

осигурувањето и реосигурувањето. Исто така сите збиднувања во осигурувањето и 

реосигурувањето влијаат врз економскиот развој на земјата.  
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ГЛАВА 4 – РЕОСИГУРУВАЊЕТО ВО ПРОЦЕС НА ГЛОБАЛИЗАЦИЈА 

1. Глобализацијата не е нов поим  

Стотици години наназад поединци а покасно и стопански здруженија на разни нивоа 

тргувале со партнери во земји во различни краеви во светот. Низ времето поединци 

инвестирале во фирми во други земји. Цивилизациските достигнувања во последните 

децении го поттикнале развојот на меѓународната трговија што влијаело на тоа многу 

аналитичари да веруваат дека светот влегол во нова квалитативна фаза во својот 

економски развој.  

Поимот глобализација не е некоја нова состојба или нов состав, тоа е процес кој се 

шири во различни насоки преку националните граници и способна е да допре до сите 

заедници без оглед на географските простори. Глобализацијата е процес кој се одвива 

вон националните граници. Предизвикува воспоставување стопански, политички, 

културен, еколошки и информациски дејности и глобална меѓуазвисност на 

економиите. Иако нема единствена дефиниција може да се каже дека глобализацијата е 

збир на прекугранични процеси, поттикнати од големиот развој на модерната 

технологија, кои доведуваат до забрзување на економските процеси кои пак се 

одразуваат во социјалниот, политичкиот, културниот развој на севкупниот живот. 

Глобализацијата настанува и се развива во непрекинато настојување да се 

рационализираат трошоците на производство и превоз, што придонесува до 

интернационализација на многу стопански дејности. Процесот на глобализација може 

да се набљудува како синергија на идустриското производство и трговија. По 1980 

година глобализацијата добива на значење и денес тој поим се употребува многу често, 

секогаш кога се сака да се објаснат и разберат промените кои го зафатиле стопанството 

во целост. Всушност по 1980 година започнале процеси кои битно ќе ја изменат сликата 

на светот како што е забрзаниот развој на модерната технологија. Тој развој е толку 

голем што се споредува со индустриската револуција од 19 век.  

Развојот на технологијата пред сè на Интернетот создал услови за зголемена поврзаност 

и забрзана комуникација независно од просторната оддалеченост. Овој развој 

овозможува забрзан проток на информации, капитал, услуги, производи, создава нови 

општествени, политички и економски односи.  

Кога се зборува за глобализацијата мора да се спомене GATT (General Agreement on 

Tarifs and Trade)33 и значењето на намалувањето на трговските царини меѓу земјите. 

GATT е основан 1947 година и се темели на клаузулата за најголеми погодности. 

                                                            
33Правен договор помеѓу повеќе земји, чијашто главна цел е да се промовира меѓународната трговија 
преку намалување или елиминирање на трговските бариери, како што се тарифите или квотите. 
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Од таа клаузула произлегуваат три темелни начела: 

‐ Начело на реципроцитет;  

‐ Начело на либерализација; 

‐ Начело на недискриминација. 

Начелото на реципроцитет се однесува на тоа да трговските олеснувања кои 

потписниците на GATT ги признаваат меѓу себе мора да се еднакви за двете страни. 

Покасно ова начело се либерализирало во корист на земјите во развој.  

Начелото на либерализација подразбира постепено намалување на царините и другите 

ограничувања а начелото за недискриминација укажува дека царинските олеснувања 

помеѓу две потписнички мора да се применат на сите членки на GATT.  

Царинските стапки исто така не смеат еднострано да се менуваат. При основањето 

GATT брои 23 членки и тој број постојано се зголемува. На 8-ми Декември 1994 

година, GATT се преименува во WTO (Worl Trade Organization). На крајот на 

Уругвајскиот круг на преговори и Министерската конференција во Маракеш. WTO 

почнува да работи 1995 година, а се финансира од чланарините на потписничките. Таа 

чланарина се утвруда спрема нивниот удел во трговијата помеѓу членките.  

Глобализацијата е процес кој не може да се запре поради сè поголемата интеракција 

меѓу учесниците во меѓународната трговија, глобалното умрежување на финансиките 

пазари и растечката моќ на мултинационалните корпорации. Денес постојат глобални 

производи, глобални потрошувачи па и граѓани, така да глобализацијата може да се 

сфати како една етепа од развојот на цивилизацијата.  

Според тоа на кои подрачја влијае глобализацијата може да се издвојат неколку 

димензии на делување и тоа: 

‐ Економска димензија – Се однесува на големиот раст на трговијата, 

инвестирањето, зголемување на финансиските текови, создавање на глобален 

единствен светски пазар, интегриран процес на производство, просторно и 

временски неограничени патишта на бизнисот, стопански закони кои ќе се светски, 

глобални; 

‐ Општествена димензија – Глобализацијата се однесува на светот во целина каде 

тој постанува „Глобално село“34. Технолошкиот напредок, променeтиот економски 

поредок овозможуваат формирање на нов глобален поредок. Некои нови видови на 

комуникација овозможуваат создавање на ново глобално општество, создавање 

стопанство на далечина што е сосема различно од традиционалното стопанство;  

                                                            
34 Глобално село (Global Village) е фраза која се користи во медиумите, која прв ја искористил Маршал 
Меклуан во 1960 година во „Извештај за проектот и разбирањето на медиумите“ 
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‐ Политичка димензија – Политиката е сѐ уште организирана територијално но и 

таа сѐ повеќе се глобализира. Државите повеќе не се во можност да постапуваат 

само за свои интереси, туку треба да ги имаат предвид светските интереси;  

‐ Технолошка димензија – Овозможува полесен пристап и комуникација со другите 

култури; 

‐ Еколошка дименазија – Зголемената модернизација и индустријализација 

предизвикуваат одредени еколошки проблеми. Оваа димензија упатува на глобално 

освестување, глобална одговорност спрема проблемите како што се глобално 

загадување, озонските дупки, токсичниот отпад и изумирањето на поедини 

животински и растителни видови. Ова се проблеми кои ниту една држава не може 

сама да ги реши, тоа се глобални проблеми. 

 

2. Глобализацијата како процес  

Глобализацијата како процес е длабоко противречна. Глобалистите тврдат дека 

глобализацијата им овозможува на сиромашните земји на нивните граѓани да го 

подобрат стандардот, економскиот развој, да ја зголемат вработеноста и приливот на 

знаење и пари. Противниците на глобализацијата се многу загрижени за последиците, 

поточно за корпоративната глобализација во форма на капитализам, за влијанието на 

животната средина, за вработеноста (намалување на платите), состојбите во културата 

(хомогенизација). Тие веруваат дека глобализацијата води до уште поголемо развојно 

раслојување помеѓу поеидини земји, а слободниот пазар им дава предност на 

меѓународните фирми на западните земји на сметка на малите земји. Спрема нив 

глобализацијата има негативно влијание на малите народи, нивните култури и 

традиции.  

Но сепак иако досега корист од глобализацијата имале развиените земји, односно оние 

земји кои навреме суштински и институционално се прилагодиле, јасно е дека ни една 

земја а посебно сиромашните не можат да го забрзаат својот раст и развој доколку 

останат надвор од глобализацијата35.  

Осигуруавњето уште од своите почетоци имало глобален карактер. Преку тогашниот 

надоместок на штета, осигурувањето ја олеснувало поморската трговија. Се увидело 

дека без поголеми економски последици може да се одвива копнената и поморската 

трговија ако со осигурувањето се надомести штетата на оние кои претрпеле штета од 

разбојништво, гусарски напади и сл.  

                                                            
35 Boris Markovic, Osiguranje i spedicija, Novi Sad 2001. 
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За да можат штетите да се надоместат сите учесници одвојувале одредена сума на 

средства во фондови за надомест на штети. Првото осигурување засновано на научни 

методи почнува со основањето на Lloyd`s London. Основан е пред скоро 300 години, а 

го основале лондонски бродари, трговци и различни посредници. И ден денес Lloyd`s  е 

најпознатата компанија за осигурување и реосигурување (корпорација) и за нив нема 

нешто што не може да се осигура36. Лојд е светски пазар на осигурување и 

реосигурување. Историјата започнува во далечната 1688 година во кафетеријата на 

Edward Lloyd. Оваа кафетерија била популарно собиралиште на сите морнари, трговци 

и сопственици на бродови. Ова место станало популарно бидејќи заедно со пијалокот 

се сервирале и најновите вести во врска со поморската транспортна работа. Тоа ги 

привлекло и осигурителните агенти да станат редовни гости на кафетеријата. Така оваа 

кафетерија прераснала и во главна локација за склучување на полиси за осигурување на 

пловни објекти и поморски транспорт. Во тоа време Лојд добил монополска улога во 

осигурувањето на поморскиот сообраќај која ја зачувал до 19 век.  

Денес Lloyd`s е сместен во една најмаркатните згради во Лондон. И понатаму е главно 

место за склучување на полиси за прекуокеански транспорт. Позади името Lloyd`s 

стојат две институции, осигурителниот пазар и компанија која го надгледува 

работењето на овој пазар, преку контрола на агентите инволвирани на пазарот и 

солвентноста на компаниите кои се дел од него.  

Lloyd`s осигурителниот пазар има специфична структура и го сочинуваат така наречени 

синдикат (конзорциуми), оперативни агенти, лиценцирани брокери, локални брокери. 

Синдикатите се столбот на Lloyd. Тие функционираат како мали компании за 

осигурување и секој од нив е специфициран само во една област од осигурувањето. 

Синдикатот е составен од еден или повеќе членови кои можат да бидат индивидуи или 

корпорации. Улогата на останатите членови, процесот на склучување на полиси преку 

Lloyd`s неједноставно може да се објасни преку пример. Да претпоставиме дека во 

Република Македонија треба да се изгради нуклеарна централа. Секторот за проценка 

на ризик на компанијата која ќе стопанисува со централата ќе има обврска да склучи 

полиси за осигурување на сите штети кои би настанале со тековното работење или со 

хаварија на истата. За таа цел се контактираат локалните брокери кои треба да 

обезбедат понуди од повеќе локални осигурителни куќи. По претпоставка дека ризикот 

кои го носи нуклеарната централа е преголем за солвентноста на македонските 

осигурители, локалниот брокер ќе воспостави контакт со брокер од Lloyd`s. Брокерите 

на Lloyd`s поседуваат посебна акредитација издадена од компанијата која ја надгледува 

работата на пазарот. Нивниот начин на работа е традиционален. Со директна средба, во 

четири очи, бараат понуда од секој од синдикатите специјализирани за тој вид на 

                                                            
36Mile Bijelic – Osiguranje i reosiguriuvanje u globalizacii, Zagreb 2002 
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осигурување. Секој од синдикатите дефинира за која цена, колкав дел од ризикот 

прифаќа. На овој начин ризикот е дисперзиран на повеќе синдикати и честопати се 

случува проценотот на учество и изложеност на даден ризик за одреден синдикат да 

биде и само од 2-3%. Откако понудата ќе се комплетира на сцена стапуваат 

оперативните агенти кои работат во име на еден или повеќе синдикати. Тие ги одбираат 

компаниите за осигурување каде ќе се склучат полисите за ризикот на кои се обврзал 

синдикатот. Компаниите за осигурување можат да бидат внатрешни, кои се директно 

присутни на пазарот или надворешни, кои се дел од мрежата на компании за 

осигурување кои соработуваат со овој пазар.  

Оваа уникатна структура на осигурителниот пазар му дозволува да направи полиси за 

осигурување на ризици кои не може да се опфатат од страна на индивидуалните 

компании за осигурување. Дополнително треба да се нагласи дека Cuthbert Heath е еден 

од главните осигурители на овој пазар, осигурител кој е познат по храбрите и 

иновативни одлуки во однос на ризиците кои треба пазарот да ги осигура. Често се 

нарекува и пионер за осигурувањата кои не се поврзани со поморскиот свет.  

Lloyd е запаметен и како место каде се склучени првите полиси за автомобили (1904) 

година и првата полиса за авијација (1911), штети кои би настанале од воздушни 

напади од цепелин во Првата светска војна. Во 1965 година е осигуран првиот 

космички ризик, а во 1971 година е склучена првата полиса за покритие на политички 

ризик. Во 1990 година иновативно е прифатен и сајбер-ризикот. 

Отпорноста на овој пазар на големите катастрофи и придобивките со дисперзирањето 

на ризикот помеѓу синдикатите за прв пат се докажало во 1906 година, при 

катастрофалниот земјотрес во Сан Франциско, кој предизвикал пожар што уништил 

80% од градот. Тогаш Cuthbert Heath издал наредба „за целосно обесштетување на 

осигурените без разлика на условите и состојбата на нивните полиси“. Оваа исплата ја 

забетонирала сигурноста на Lloyd која се докажала како нескршлива низ многу 

природни и човечки катастрофи во изминатите години.  

Во 2012 година беше промовирана „Визија 2025“ стратегија за понатамошно развивање 

и позиционирање на Lloyd`s со цел подобро искористување на можностите кои ги нуди 

светската растечка економија. Главната цел е Lloyd`s да стане поголем од тоа што е 

денес, да може да одговори на побарувањата и од развиените економии и тие во развој. 

На крајот од 2015 година на овој осигурителен пазар учествувале 97 синдикати повеќе 

од 50 од најголемите светски компании за осигурување, 242 акредитирани Lloyd`s 

брокери, 4008 надворешнио локални осигурители и 59 оперативни агенти. Членовите 

на Lloyd`s се физички и правни лица кои се парично обезбедени и работат за своја 

сметка по строги правила. Осигурените не можат директно да работат со Lloyd`s туку 

преку посредници кои ја преземаат обврската за исплата на премија.  
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Кон средината на 19 век почнуваат да се формираат компании за осигурување кои 

почнуваат да работат на светскиот пазар на осигурување и реосигурување. 

Меѓународната трговија, меѓународниот сообраќај, туристичките патувања и низа 

други дејности не можат да се замислат без осигурувањето како пратечка дејност. Но, 

осигурувањето со оглед на многу големи ризици кои се преземаат не би можело на 

глобален план да функционира без реосигурување. Реосигурувањето во глобални 

размери е сѐ уште недоволно познато и го познаваат мал број стручни лица кои 

константно се занимаваат со него и го проучуваат. Чести се големи промашувања во 

реосигурувањето на глобално ниво, но за тоа не се зборува, не се пласираат 

информации.  

Глобализацијата во осигурувањето и реосигурувањето предизвикува и потреба од 

плаќање на осигурените на територии на други земји, трагање по нови профити. Со 

либерализацијата и дерегулацијата на законските прописи во некои заштитени сектори, 

државите настојуваат да се ослободат од вишокот на прописи во осигурувањето. Тие 

вршат продажба на компаниите што се во нивна сопственост и отвараат пазари за 

странски компании, со што овозможуваат влез на светски капитал. Светскиот капитал и 

новите сопственици носат и стручно оспособен кадар.  

Стабилната економија, стабилните политички услови, се предуслов за привлекување на 

странски капитал бидејќи националните економии во кои се инвестира имаат 

повеќекратна корист и тоа: 

‐ Се отвараат нови капацитети;  

‐ Се отвараат нови работни места; 

‐ Се врши пренос на технологија; 

‐ Се зголемува увозот. 

Но покрај користа, глобализацијата поставува и одредени обврски како:  

‐ Унапредување на сопствената продуктивност и ефикасност како би се зголемила 

конкурентноста; 

‐ Понуда на поефикасни услуги; 

‐ Укинување на регулативните препреки за влез на пазарите на осигурување и 

реосигурување. 
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Мотивите на странските осигурители за влез на нови пазари: 

 

 

 

Мотивите на земјите во развој:  

 
Извор: Sigma No4/2000. Emergin Markets: Insurance industry in the face of globalization, Zurich, Switzerland: 
Swiss Reinsurance Company, page 07.  

 

Пратењето на постоечките осигурувања:

- Пораст на светската трговија;

- Пораст на непосредните вложувања.

Можност за пораст:

- Намалување на пазарот во развиените земји:

- Зголемување на порастот кај земјите во развој.

Напредок во ефикасноста:

- Проценка на ризикот;

- Предност на финансиските можности, знаења и
умешности.

Потреба од заштита:

- Моќен економски раст;

- Зголемена трговија.

Потреби за капитал:

- Големи ризици;

- Надзор над платежна способност.

Потреба за занимање и умешност:

- Нови прозиводи;

- Нови ризици;

- Зголемена конкуренција.



Меѓусебното влијание на развојот на реосигурувањето и економскиот раст - земји 
во развој со посебен осврт во Република Македонија 

 

                                                              Марко Јовчески   63 
 

3. Глобализацијата е светски процес 

Глобализацијата е светски процес во кои се наоѓаат сите земји независно од нивната 

волја. Таа е фактор за понатамошен развој во областа на осигурувањето и 

реосигурувањето особено кај земјите во развој и нивното сѐ поголемо вклучување во 

светскиот економски пазар. Пазарите за осигурување на земјите во развој се огромна 

можност за странските осигурители. Кај земјите во развој домашното штедење е на 

ниско ниво. Компаниите за осигурување како важни институционални инвеститори ги 

обединуваат интересите помеѓу штедачите и позајмувачите. Странските вложувања кај 

земјите во развој обезбедуваат финансиска стабилност, тие ги обесштетуваат оние кои 

претрпеле штета и со тоа спречуваат масовни банкротства на финансискиот пазар кои 

негативно би влијаеле на производството, вработувањето и сл.  

Улогата на глобализацијата се рефлектира и во поефикасното распоредување на 

капиталот во земјите во развој. Странските вложувачи носат инвестициски одлуки врз 

база на нивното меѓународно искуство и прецизни проучувања. Компаниите за 

осигурување и реосигурување стануваат се поефикасни во распределбата на 

финансиските средства и проценката на ризичните активности.  

Но, од друга страна глобализацијата има и негативни последици кај земјите во развој 

како што се: уништување на околината, корупција, големи социјални раслојувања, 

светски организиран кримина, невработеност и др. Исто така може да се случи и 

селективен маркетинг од страна на странските осигурители и реосигурители.  

Имено странските осигирители и реосигурители генерално се фокусираат на поимотни 

клиенти и може да се покажат како неуспешни во услугите за осигурување и 

реосигурување на клиентите со помали финансиски можности. Една од негативните 

последици од глобализацијата е и одливот на пари низ подолг временски период што 

би ја довело домашната економија во незавидна положба излагајќи ја на нови ризици 

како на пример изненадното повлелување на странските компании за осигурување и 

реосигурување поради некој конфликт. 

Но и покрај сите овие негативности сепак позитивните страни на глобализацијата 

допринесоа раст на пазарите на земјите во развој особено во последната декада. 

Движењето на населението и развојот на технологијата денес носат нови ризици. 

Доволно е да се споменат озонските дупки и климатските промени како препознатлива 

слика на глобализацијата и нејзините последици. Во последниве 40 години се случија 

екстремни климатски и хидролошки промени како: поплави, тропски циклони, суши, 

скоро во сите делови на светот со што се зголеми опасноста од катастрофални ризиц во 

чие остварување се предизвикуваат катастрофални штети.  



Меѓусебното влијание на развојот на реосигурувањето и економскиот раст - земји 
во развој со посебен осврт во Република Македонија 

 

                                                              Марко Јовчески   64 
 

Поради тоа потребни се детални анализи и проучување на потенцијалните штети како 

за компаниите за осигурување и реосигурување, потребна е широка база на податоци за 

историјатот, фреквенцијата и интензитетот на штетните случки. Сето тоа заедно со 

научните сознанија и современата технологија го овозможува глобализацијата на која 

мора да се гледа како на историски тренд кој не може да се „укине“, тоа е процес кој 

одредува нови правила на игра во развојот воопшто но и во развојот на 

реосигурувањето.  

Пазарот на осигурување и реосигурување во земјите во развој претставува огромна 

можност на странските вложувачи (осигурители). Но, отварањето на пазарите на 

осигурување и реосигурување на земјите во развој преставува и проблем бидејќи се 

поставуваат бројни ограничувања со цел заштита на младите и неразвиените 

стопанства.  

Економскиот раст во земјите во развој предизвикува и развој на секторот на 

осигурување и реосигурување не само поради големиот раст на животното и 

неживотното осигурување туку и поради премиите кои годишно растат за 10,4% 

односно 7,3% во последните 10 години во споредба со развиените земји каде 

просечниот раст е 3,4% и 2,6%.  

Повеќекратна е користа од либерализацијата но во три подрачја нејзината улога е 

клучна и тоа кај: 

‐ Домашните цени и пазари; 

‐ Надворешната трговија;  

‐ Основање на приватни претпријатија37. 

Глобализацијата има големо влијание на работењето на компаниите за реосигурување 

од организационен аспект преку консолидација и селење на капиталот на нови 

географски подрачја надвор од долгогодишниот доминантен Лондонски пазар на 

реосигуруавње.  

Консолидацијата е тренд карактеристичен за целиот финансиски сектор. Под 

консолидација во реосигурувањето се подразбира комбинирање на деловните 

активности на компаниите за реосигурување преку нови припојувања и преземања 

(мерџери и аквизиции). Предноста од консолидација на компаниите за реосигурување 

е: поголемата доверба на компаниите за реосигурување кај компаниите за осигурување, 

подобра конкурентска положба на пазарот поради зголемениот капацитет за прифаќање 

на ризикот, заштеди во трошоците, подобар кредитен рејтинг. Консолидацијата има и 

свои недостатоци како на пример неуспехот при спојувањето или преземањето односно 

создавањето на потенцијален монопол.  
                                                            
37 Slobodan Barakj, Budimira Stanikj, Osnovi ekonomije, Beograd 2007 
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Деведесеттите години од 20-век се обележани со консолидација во областа на 

реосигурувањето за што сведочи и малиот број финансиски моќни компании за 

реосигурување. Спрема податоците на Benfield38 од 2006 година, 35% од глобалното 

реосигурување е во рацете на четири компании за реосигурување. Пример од поновите 

консолидации е и купувањето на GE Insurance Solution од страна на Swiss Re, така да од 

податоците од 2006 година Swiss Re станува водечка компанија за реосигурување во 

светски размери со имот од околу 204 милијарди долари и приходи од на 35 милијарди 

долари.  

Глобализацијата предизвикува и селење на компаниите за реосигурување на нови 

пазари како би оствариле диверзификација на своето работење и зголемување на 

профитот. Како нови пазари се јавуваат Кина, Индија, Русија, Мексико, муслиманските 

земји, Бермудските острови. Кина, Индија, Мексико и Русија до пред неколку години 

не биле дестинација за работа на глобалните компании за реосигурување, особено 

Кина. Таа е седма по големина економија во светот и со економски раст од 8,9% во 

последните 10 години.  

Укинувањето на монополската политика на компанијата за реосигурување China Re во 

која компанија за осигурување морале да се реосигураат и пристапувањето на Кина на 

светската трговска организација, го отвориле патот на странски компании за 

реосигурување. Во Кина се присутни Munich Re, Swiss Re, XL Re и од 2005 година 

Lloyd`s.  

Посебен феномен во областа на осигурувањето и реосигурувањето во последната 

деценија на 20 век се т.н. Takаful и Re-Takаful39 осигурување и реосигурување со 

исламски компоненти (посебно Малезија, Судан, Среден Исток). Takaful е арапски збор 

кој значи меѓусебно гарантирање и кај ова осигурување и реосигурување нема 

провизија за реосигурување, не се работи на комерцијални принципи туку на принцип 

на социјална солидарност и кооперација и пружат услуги на осигурување и 

реосигурување на база на Шеријатските закони.  

Во процесот на глобализација сè поголемо значење од аспект на осигурувањето и 

реосигурувањето заземаат Бермудските острови. Осигурувањето на Бермудските 

острови е една третина од нивниот бруто национален производ. Основи за нивната 

привлечност се поволанта даночна политика (нема данок на добивка на капитални 

добивки, на додадена вреднсот на имот), поволните регулаторни услови, поедноставена 

бирократија (На Бермудските острови нова компанија може да се регистрира за 2 до 3 

                                                            
38 Бенфилд груп беше светски водечки независен реосигурител и посредник за ризик. 
39 Takaful е систем кој се заснова на принципите на взаемна помош и доброволен придонес, каде што 
ризиците заеднички и доброволно ги дели група на учесници и се во согласност со основите на Шариа 
(исламски закон). 
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недели додека во САД само за промена на името на фирмата е потребно околу 1 

година), развиена телекомуникациска структура и стабилна валута (Бермудски долар 

кој е врзан за Америчкито долар). Во почетокот на Бермудските острови се основале 

самостојни компании за осигурување. Кон 80-тите години на 20 век се основани и 

првите две компании за реосигурување ACE и XL. Сѐ до појавата на ураганот Andrew 

во 1992 година не е забележано некое значајно присуство на реосигурители.  

Селењето на реосигурувањето од доминантниот Лондонски пазар на Бермудските 

острови се одвивало во три бранови, а причина биле очекувањата на повисоки добивки. 

Првиот бран е после ураганот Andrew кога се основале неколку нови друштва за 

реосигурување со иницијален прилив на капитал од 4 милијарди долари. Вториот бран 

на основање на друштва за реосигурување на Бермудските острови е после 

терористичкиот напад на САД на 11.09.2001 кога е забележан прилив од основање на 

нови реосигурители во висина од 8,2 милијарди долари. После 11 септември 2001 

година, реосигурувањето значително се изменило. Осигурувањата и реосигурувањата 

претрпеле голема штета поради лошата состојба на светските берзи. После таа дата 

поимот ризик целосно се промени. Штетата од рушењето на Светскиот трговски центар 

ги надминала и најпесимистичките очекувања.  

Таа штета била проценета на 40 милијарди долари и ги зафатила сите видови на 

осигурувања. Околу две третини од штетата е исплатена од реосигурување. Големината 

и обемот на штетата наметнале нова димензија на опасност од тероризам, што го 

променило гледиштето на преземање на ризик. Дотогашното сфаќање на поимот 

„максимална можна штета“ се ставило под прашалник. Многу компании за 

реосигурување вовеле нова клаузула за исклучување на тероризмот. 

Третиот бран на оснивање на друштва за реосигурување е после сезоната на ураганот 

од 2005 година кога се формирале 12 нови компании за реосигурување со вкупен 

прилив на капитал на Бермудските острови од приближно 21 милијарда долари. Во 

2004 година прв пат пазарот на реосигурување на Бермудските острови спрема износот 

на вкупната премија на реосигурување го надмина Лондоснкиот пазар на 

реосигурување. Но овие два пазари на реосигурување се всушност комплементарни 

имајќи во вид дека пазарот на реосигурување на Бермудските острови настанал како 

одраз на недостиг на капацитети на глобален план. Лондонскиот пазар има големо 

присуство на Бермудските острови и обратно. Пример компанијата за реосигурување 

Rosemont Re од Бермудските острови е во сопственост на Goshawk Holdings40 кој 

работи во оквир на Lloyd`s.  

                                                            
40 Компанијата е со седиште во Лондон, Обединетото Кралство. Од 20 август 2008 година, Goshawk 
Insurance Holdings Limited работи како подружница на Enstar Group Limited. 
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Процесот на глобализација на пазарите на осигурување и реосигурување и во земјите 

на Југоисточна Европа е од непроценливо значење за усмерување на овие пазари кон 

стабилен раст, а во склад со светските текови.  

Глобалниот пазар на реосигурување е високо концентриран пазар на кој доминираат 

неколку големи компании за реосигурување меѓу кои посебно значење имаат Munich 

Re, Swiss Re и Lloyd`s. Во поглед на глобалната дистрибуција на премија на 

реосигурување клучно значење имаат: Северна Америка и Европа. Во тек на 2007 

година, реосигурителите од Северна Америка припишале 51% од вкупната светска 

премија на реосигурување, а на реосигурителите од Европа 49%. Исто така, Северна 

Америка е водечка и во поглед на потеклото на премија на реосигурувањето. Северна 

Америка во вкупните цесии на премија на компаниите за реосигурување на глобално 

ниво учестувала со 51%, Европа со 38%, Азија со 7% а остатокот од 4% го сочинувале 

компани за реосигурување од Африка, Латинска Америка, Блискиот и Средниот Исток.  

Современото реосигурување го пратат бројни трендови како што се: глобализацијата, 

консолидацијата, континуираното зголемување на веројатноста на остварување и 

интензитет на штетните последици на остварување на ризикот, нови регулативи и т.н.  

На пазарот на реосигурување ќе влијае и глобалната финансиска криза која со 

ограничените инвестициски резултати на компаниите за реосигурување ќе влијаат на 

профитабилноста и расположливост со капитал што ќе се одрази со зголемено 

побарување на услугите на реосигурителното покритие. Во Европа е тренд поголемо 

здружување на ризик во портфолиото на компаниите за осигурување и како резултат на 

тоа користење на нивните потреби сѐ повеќе прилагодени со непропорционални 

договори за реосигурување, односно кои им обезбедуваат помали но поевтини 

покритија на високите ризици.  

Глобализацијата носи голема миграција на луѓе од неразвиените земји во развиените. 

Таа овозможува создавање на транснационално интегрирано производство. Кон крајот 

на 20 век глобализацијата доживеа големо забрзување на план на ширење на 

информатичката технологија. Но сите тие достигнувања на современиот свет не 

поминаја без последици по луѓето и планетата Земја. Доволно е да се споменат 

озонските дупки, промените на климата, наглото зголемување на CO₂ во атмосферата. 

Од ден на ден сме сведоци на драстичните промени на климата кои предизвикуваат 

катастрофи. Доволно е да се разгледаат статистичките податоци и да се согледа дека од 

година во година бројот на катастрофи се зголемува. Во периодот од 1900 до 1940 

година забележани се стотина катастрофи на секои 10 години, помеѓу 1960-1970 

забележани се 650 катастрофи, од 1980-1990 околу 2000, а од 1990-2000 година 

забележани се 2800 природни катастрофи. Swiss Re константно укажува на сѐ 
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позачестените природни катастрофи, бидејќи климатските промени ги зголемуваат 

шансисте за појава на природни катастрофи како поплави, урагани, суши.  

Најскапа година во историјата на секторот на осигурување и реосигурување е 2005 

година, кога америчките урагани: Катрина, Рита и Вилма предизвикале осигурани 

штети во висина од 90 милијарди долари. Кога катастрофата ќе погоди развиен пазар, 

тоа силно се одразува на осигурителите и реосигурителите со оглед на високите 

вредности на осигурените имоти, додека катастрофите во неразвиените земји имаат 

послабо влијание на работењето на осигурителниот сектор. Во прилог табели на 

најскапите природни катастрофи.  

Тринаесет (13) најскапи светски природни катастрофи: 
Година Подрачје Случај Вкупна штета Осигурана штета

2005 САД Ураган Катрина 138,000 милијарди  67,7 
1992 САД Ураган Ендру 45,7 26 
1994 САД Земјотрес 63,3 22 
2004 САД, Кариби Ураган Иван             26  15,6 
2005 САД, Мексико Ураган Вилма             22  13,4 
2005 САД Ураган Рита 17,5  12,4 
1991 Јапонија Тајфун Мирел            16  11,1 
2004 САД, Кариби Ураган Чарли 20,3      9,05 
1990 Европа Олуја Дарија 11,4      8,55 
1989 САД, Кариби Ураган Хуго 15,9    7,9 
1999 Европа Олуја Лотар 14,6    7,5 
2004 САД, Кариби Ураган Францис 13,5 6,8 
2004 Европа Олуја Кирил 10 5,8 

Извор: Topics Geo: Natural catastrophes 2007, Analyses, asses,emts, positions, Munich Re Group, 2008, стр. 50 
 

Табеларно прикажани природни катастрофи во 2007 година: 
Листа природни катстрофи во 

2007  

 
Број во % Жртви во % 

Осигурана 
штета во 

USD $ 
Природни катастрофи 142 42,40% 14630 67,90% 23269 
Поплави  53 5798 6022 
Олуја  57 6729 14318 
Земјотреси   9 636 437 
Суша, пожар, топлотни удари   7 745 1310 
Мраз      10 487 940 
Град   3 7 242 
Цунами   1 152 
Други природни непогоди   2 76 

Извор: Sigma No 1/2008: Natural catastrophes and man-made disasters in 2007, Swiss Re Company, Zurich, 
Switzerland 2008 
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Европа е најпогодена од природни катастрофи во 2007 година и тоа во Германија, 

Англија, Белгија и Данска предизвикани од зимската олуја Кирил. Најголемиот светски 

реосигурител Swiss Re објавил дека оваа зимска олуја предизвикала загуби покриени со 

осигурување во висина од 5,9 милијарди долари.  

Денес, реалните модели на штети од придодни катастрофи се базираат на компјутерски 

симулации на голем број потенцијални штетни случувања. Штетните случувања се 

пресметуваат врз база на четири елементи: хазард, изложеност, дистрибуција на 

вредности и услови на осигурување и реосигурување. Ова е реална база за 

предвидување на средната вредност на штетата. Со помош на овие вредности 

осигуриутелите и реосигурителите се во можност да ги пресметаат идните штети за 

било кој вид на ризик.  
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ГЛАВА 5 – ШИРЕЊЕ НА МУИЛТИНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ ЗА     
                     РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ  

Реосигурувањето претставува осигурување на компаниите за осигурување односно 

реосигурувањето е трансфер на дел од ризикот кој компаниите за осигурување по пат 

на договор за осигурување го преземаат во целост во име на своите осигуреници на 

друга компанија за осигурување, реосигурител, која нема никакви директни договорни 

врски со осигурениот. Помеѓу осигурителот и реосигурителот се формира договорен 

однос со кој реосигурителот се обврзува дека на осигурителот ќе му исплати дел или 

целиот износ на штетата кога ќе се случи осигурениот настан, а осигурителот се 

обврзува на плаќање на премија на реосигурителот. Значи, основа за постоење на 

реосигурувањето е претходно склучен договор за осигурување помеѓу осигурителот и 

осигурениот што укажува дека реосигурителот е обврзан да ја надомести штетата на 

осигурителот а не на осигурениот, према осигурениот обврска има само осигурителот.  

Од формирањето на првата компанија за реосигурување, Cologne Reinsurance 

Company41 во Хамбург 1842 година па до ден денес компаниите за реосигурување 

овозможуваат атомизација на ризикот преку неговата просторна дисперзија, кој 

компаниите за осигурување го преземаат од своите осигуреници. Реосигурувањето е 

доминантен облик на управување со ризикот на компаниите за осигурување. Во 

современи услови доаѓа до висока концентрација на ризици со високи вредноси, така 

што реосигурителите дел од ризикот може да го пренесат на други компании за 

реосигурување.  

Реосигурувањето по својата природа е глобален процес кој подразбира движење на 

капиталот преку географските граници. Реосигурителите дел од ризикот го пренесуваат 

преку ретроцесија на странски компании за реосигурување, односно на светскиот пазар 

на реосигурување.  

 

 

 

 

 

 

                                                            
41 Во 1994 година, General Reinsurance Corporation формираше сојуз со тогаш постоечката Cologne Re 
(Kolnische Ruckversicherungs-Gesellschaft, основана во 1846 година), која на пазарот сега е General 
Reinsurance AG. 
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1. Најважни карактеристики на современиот пазар на реосигурување 

Реосигурувањето како доминантен облик на управување на ризикот на компаниите за 

осигурување, како осигурување на осигурувањето на компаниите за осигурување им 

овозможува:  

‐ Стабилизација на профитот на компаниите за осигурување; 

‐ Ги зголемува капацитетите на друштвата осигурување за прифаќање на нови 

ризици; 

‐ На компаниите за осигурување им овозможува долгорочна сигурност како и 

експертиза на стручен кадар во компаниите за реосигурување во уравувањето со 

ризици. 

Стабилизацискиот ефект во поглед на резултатите на компаниите за осигурување може 

да се види на примерот на компаниите за осигурување за неживотно осигурување во 

Франција од периодот 1990 до 2003 година.  

 

 

Зимска Олуја „Лотар“  
Друштва за осигурување за неживотно осигурување во период 1990-2003 – Франција 
Извор: Industrija osiguranja i reosiguranja, Zagreb  

 

Корисните ефект на реосигурувањето на компаниите за осигурување во Франција 

посебно се важни во 1999 година кога се случила зимската бура Lothar. На примерот на 

индивидуално осигурително друштво овој ефект на реосигурување лесно можел да 

изнесува 50% и повеќе од неговата наплатена премија на осигурување.  
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Друг карактеристичен пример на значење на реосигурувањето е терористичкиот напад 

на САД на 11 септември 2001 година, кога осигуритените загуби изнесувале околу 40,2 

милијарди долари од кои преку 20 милијарди долари платиле компаниите за 

реосигурување.  

Спрема публикацијата на „Global Reinsurance Highlights“ 2004 на Standard and Poor`s во 

2004 година имало 250 професионални компании за реосигурување од 50 земји. 

Водечки реосигурители во светот во 2004 година се:  

 

Ранг Компанија 
Нето премија на 
реосигурување 

Држава 

1 Munich Re                    $28.889,4 Германија 
2 Swiss Re 25.780,2 Швајцарија 
3 Berkshire Hathaway Re 10.580,0 САД 
4 Hannover Re 10.125,9 Германија 
5 GE Insurance Solutions   8.173,0 САД 
6 Lloyd`s   7.653,1 Велика Британија 
7 Allianz Re    5.586,1 Германија 
8 Everest Re   4.531,5 Бермудски острови
9 XL Re    4.149,3 Бермудски острови 
10 Parner Re    3.852,7 Бермудски острови 

Табеларен приказ на десетте водечки компании за реосигурување  
Извор: Savremeni trendovi na trźištu reosiguiranja 
 

2. Пазарот на реосигурување после сезоната на ураганите: Katrina, Wilma & Rita 

Од 1907 година кога се случил катастрофалниот земјотрес во Сан Франциско, 2005 

година се смета за најтешка во осигурителната дејност. Причина за тоа се трите урагани 

кои ги погодија САД. Според проценката на Insurance Services Office42 штетите од 

трите урагани вкупно изнесувале околу 170 милијарди долари, за Катрина 135 

милијарди долари, Вилма 20 милијарди долари и Рита 15 милијарди долари.  

Ваквата ситуација имала големо влијание на реосигурувањето, поточно 

реосигурителите го поднеле најголемиот товар. Само негативното влијание на Катрина 

се проценува дека ќе влијае на намалувањето расположливиот капитал на компаниите 

за реосигурување за повеќе од 20%. 

 

 

 

                                                            
42 Insurance Services Office Inc.(ISO), подружница на Verisk Analytics, е снабдувач на статистички, 
актуарски побарувања, информации и аналитика, алатки за идентификација и измама, политички јазик, 
информации за специфични локации и технички услуги. 
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Табеларен приказ: Влијанието на ураганите врз компаниите за реосигурување 

Изразен во милијарди долари, Америка 2005 
Извор: Reinsurance Archives, Insurance Journal, USA 

Првата последица од влијанието на ураганите на пазарот на реосигурување било 

доцнењето во годишните обновувања на договорите за реосигурување. Причина за тоа 

било преиспитување на моделите за проценка на ризикот со оглед на тоа дека се 

потценила веројатноста за настанување и потенцијалната големина на катастрофите и 

потребата на реосигурителите да добијат што повеќе информации од цедентот како би 

можеле што поадекватно да го проценат ризикот.  

 

3. Консолидација на компаниите за реосгурување и нови пазари за реосигурување 

Консолидацијата претставува тренд кој го карактеризира целиот сектор на финансиски 

услуги, а посебно осигурувањето и реосигурувањето. Под консолидација во 

реосигурувањето се подразбира комбинирање на деловни активности на компаниите за 

реосигурување преку нивните меѓусебни спојувања и преземања (мерџери и 

аквизиции). Предноста од консолидација на компаниите за реосигурување е 

зголемената доверба во реосигурителниет компании од страна на компаниите за 

осигурување, подобрата конкурентска позиција предизвикана од зголемениот 

капацитет за прифаќање на ризик во реосигурителното покритие, подобрување на 

кредитниот рејтинг. Но, консолидацијата има и недостатоци како што е потенцијалниот 

неуспех при спојувањето или преземањето од аспект на компаниите за осигурување и 

создавање на потенцијален монопол.  

Периодот на 90-тите години од 20 век бил посебно обележан како период на 

консолидација во реосигурувањето за што сведочи и релативно малиот број на 

Реосигурител 
 

Проценка на штета 
 

Munich Re $1.645 

Swiss Re $1.950 

Lloyd`s $5.023 

Hannover Re $1.023 

Berkshire Hathaway $2.870 

GE Insurance Solutions     $77 

Everest Re    $926 

Transatlantic Holdings    $450 

Converium $30-40
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финансиски силни и по обем на работење големи компании за реосигурување. Спрема 

податоци на Benfield студијата од Јануари 2006 година, четири големи реосигурители 

сочинуваат 35% од учеството на глобалниот пазар на реосигурување. Пример за понова 

консолидација е и намерата на Swiss Re да го купи GE Insurance Solutions, со што Swiss 

Re ќе стане водечка компанија за реосигурување во светот со имот од околу 204 

милијарди долари (податоци од 2004 година). 

Индустријата на реосигурување се карактеризира и со селење на работењето на нови 

пазари. Компаниите за реосигурување тоа го прават како би оствариле диверзификација 

на своето работење и зголемување на профитите. Како нови пазари се јавуваат: Кина, 

Индија, Русија, Мексико, Муслиманските земји каде поради своите специфични услуги 

осигурувањето и реосигурувањето се врзани за шеријатските закони. Посебно е 

карактеристичен примерот на селење на компаниите за реосигурување на Бермудските 

Острови.  

Кина, Индија, Мексико и Русија до пред неколку години не биле дестинации за работа 

на компаниите за реосигурување. Посебено е карактеристичен примерот со Кина. Таа е 

земја со најбрзо растечки тренд во осигурувањето и реосигурувањето. Со 

денационализацијата и дерегулацијата во областа на осигурувањето се укинува 

монополската позиција на компанијата за реосигурување China Re во која компаниите 

за осигурување биле обврзани да се реосигураат. При стапувањето на Кина кон 

Светската Трговска Организација поплочи патот за влез на странски компании за 

реосигурување како што се: Munich Re, Swiss Re, XL Re, а во 2005 година и Lloyd`s 

доби одобрение за влез во Кина и започна да работи преку својата филијала Lloyd`s 

China Reinsurance Company Limited.  

Посебен феномен е појавата на осигурување и реосигурување со исламски компоненти 

така наречени Takaful и Re-takaful, кои се разликуваат во: Малезија, Судан, Среден 

исток. Takaful е збор со арапско потекло и значи меѓусебна гаранција. Takaful 

компаниите не работат на комерцијален принцип, туку на принцип на социјална 

солидарност и кооперација во пружањето услуги на осигурување и реосигурување во 

согласност со Шеријатските закони. Од аспект на реосигурувањето овие пазари 

стануваат сѐ позначајни, а посебно Дубаи како нов светски финансиски центар. 

Последниве децении пазарот на реосигурување се сели на Бермудските Острови. 

Дејноста на осигуурвање на Бермудските Острови сочинува третина од нивниот бруто 

домашен производ. Основните причини за привлеување на осигурителната и 

реосигурителната дејност се: 

‐ Повлен даночен третман (не постои данок на приход, на капитална добивка, на 

имот); 

‐ Поволни регулаторни услови за основање на фирми; 



Меѓусебното влијание на развојот на реосигурувањето и економскиот раст - земји 
во развој со посебен осврт во Република Македонија 

 

                                                              Марко Јовчески   75 
 

‐ Високообразовна работна сила; 

‐ Развиена телекомуникациска инфраструктура; 

‐ Стабилна валута (Бермудскиот долар е врзан за американскиот долар). 

Во почетокот Бермудските Острови биле интересни за формирање на компании за 

осигурување, но во 80-тите години од 20 век основани се и првите две компании за 

реосигурување ACE и XL.  

Пазарот на реосигурување на Бермудските Острови обично се посматра како конкурент 

на Лондонскиот пазар. Во 2004 година за прв пат пазарите на реосигурување на 

Бермудските Острови према износот на вкупната премија на реосигурување го 

надминале Лондонскиот пазар на реосигурување. Постојат различни мислења за 

индината на ново основаните компании за реосигурување на Бермудските Острови. 

Некои одат до таму што тврдат дека тоа се компании за краткорочна заработка.  

 

4. Влијанието на Директивата на ЕУ на пазарот за реосигурување 

Реосигурувањето долго време не било предмет на регулатива како што било 

осигурувањето. Тоа е поради тоа што регулаторните органи сметаат дека кај 

обезбедувањето на реосигурителното покритие ниту една страна не бара некој посебен 

облик на заштита бидејќи секоја страна професионално се бави својата работа. Но, 

секторот на реосигурување се развива и претрпува промени така што се јавува потреба 

од воспоставување на адекватен систем на супервизија на реосигурувањето како би се 

обезбедила заштита при работењето и поддршка при интеграцијата на компаниите за 

реосигурување во рамки на ЕУ.  

Усвојувањето на Европската директива за реосигурувуање (European Directive on 

Reinsurance) на 07.06.2005 година претставува посебен феномен, чекор во регулурањето 

на оваа област, хармонизирана рамка за супервизија на реосигуруавњето во рамки на 

ЕУ. Директивата е објавена во Official Journal of the European Union43 на 09.12.2005 

година. Таа е производ на пет годишното работење за обезбедување на единствен 

систем на регулација и супервизија на реосигурувањето. Основните одредби на 

Директивата се однесуваат на воспоставување на можност реосигурителите да можат 

да работат во рамки на ЕУ без гранични ограничувања и да им овозможат на 

компаниите за реосигурување меѓународно присуство и конкурентност.  

 

 
                                                            
43 Службениот весник на Европската унија е официјален весник на Европската унија (ЕУ). Се објавува 
секој работен ден на сите официјални јазици на земјите-членки. Само правни акти објавени во Службен 
весник се обврзувачки. 
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5. Реосигуруавњето на просотрите на Југославија од планско кон пазарно      
    стопанство 

Најстарите траги за осигурување на овие простори се наоѓаат во Душановиот законик 

од времето на средновековна Србија, потоа во Дубровник каде постоел закон за 

поморско осигурување од 1562 година, а во Црна Гора уште од 1353 година постоеле 

т.н. „братовштини“ за делење на поморскиот ризик и Будванскиот Статут каде за прв 

пат се споменува осигурувањето. И покрај постоењето на траги за осигурувуањето 

првите облици на осигурување на овие простори се забележуваат при крајот на 19 век 

во времето на Милош Обреновиќ. Првите друштва за осгурување кои се јавиле на овие 

простори биле странски, англиското Grasom и германското Anker, а во 1882 година 

формирани се т.н. „Београдска задруга“ и „рбија“, како друштва за осигурување во 

домашна сопственост. Осигурувањето најмногу се развивало во пределите кои биле под 

Австро-Унгарска доминација. Во периодот пред Втората Светска Војна, најголеми 

друштва з осигурување биле „Jadransko“ и „Assicurazioni Generali“ кои биле основани 

со странски капитал и „Jugoslavija“ од Белград и „Croatia“ од Загреб основани со 

домашен капитал. Спрема податоците за остварените премии во периодот пред Втората 

Светска Војна, пазарот на осигурување на овие простори бил меѓу најнеразвиените во 

Европа.  

После Втората Светска Војна формирана е СФРЈ и воспоставен е прво централистички, 

а потоа децентралистички општествено - економски систем со водечка улога на 

комунистичкиот режим во сите сфери на животот и работата. Целокупниот развоен тек 

на осигурувањето во периодот по 1945 година на овие простори се одвива во пет фази.  

Прва фаза започнува од март 1945 година со основањето на „Државниот завод за 

осигурување и реосигувување“ кој во 1946 година се преименува во „Државен 

осигурителен завод – ДОЗ“. Осигурувањето е јавна служба, строго централистички 

поставена, фондовите се централизирани, а воедно и управувањето.  

Втора фаза започнува од 1962 година со донесувањето на законот за осигурителни 

заводи и заедници за осигурување. Носители на осигувуањето се самостојни заводи кои 

се формираат на територијата на една или повеќе општини и имаат територијален 

монопол. Основачи на заводите се општините. Во 1963 година имало 128 заводи од кои 

во Македонија биле 14.  

Трета фаза започнува од 1968 година со реорганизација на осигурителниот сектор и 

отстранување на недостатоците воочени во работењето. Основните носители се 

осигурителните заводи, тие се стопански организации кои го спроведуваат 

осигурувањето, а можат да се основани од работни организации, општествено 

политички заедници и граѓани.  
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Четврта фаза започнува од 1972 година со имплементацијата на уставните амандмани 

од 1971 година според кои со компаниите за осигурување управуваат осигурените во 

тоа време ОЗТ (Организации на здружен труд). Со амандманите од 1988 година 

амбиентот во бивша СФРЈ се насочува во правец на афирмација на пазарниот 

механизам. Осигурителните организации кои до тогаш носеле обележја на договорна 

економија се трансофрмираат во финансиски организации со пазарни елементи.  

Петта фаза започнува со распадот на СФРЈ и може да се каже дека трае се до денес. Од 

бившите републики се создадоа независни држави во кои процесот на осигурување ги 

прати политичките промени, но сепак со слични почетни позиции. Имено по распадот 

на СФРЈ доаѓа до фрагментација на компаниите од целата финансиска сфера, а со тоа и 

на компаниите за осигурување кои своето работење го почнуваат на помали 

национални пазари.  
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6. Мотиви за ширење на странските компании во земјите во развој 

Економскиот развој заедно со либерализацијата, приватизацијата и зголеменото 

присуство на странски компании кои со себе донеле значајни финаниски средства, нови 

производи, напредни техники на управување со ризикот имале големо влијание на 

развојот на осигурувањето и реосигурувањето на земјите во развој.  

Мотивите за влез на мултинационалните компании во земјите во развој според 

MADURA 2006 година се засновани на приходи и трошоци. Мотиви кои се темелат на 

приходи се: 

‐ Привлекување на нови извори на побарувачка; 

‐ Можност за монополска положба; 

‐ Премостување на трговските бариери; 

‐ Диверзификација на ризикот. 

Мотиви пак кои се засноваат на намалување на трошоците се: 

‐ Поголемиот обем на работење подразбира помала цена по единица; 

‐ Користење на ресурсите на земјата во која се доаѓа; 

‐ Користење на технологијата. 

Од друга страна пак критериумите за ширење на осигурувањето и реосигурувањето на 

пазарите во земјите во развој може да се поделат на квалитативни и квантитативни. 

Квалитативни критериуми се: 

‐ Геоклиматски – подложност на природни катастрофи, услови на живот, 

оддалеченост; 

‐ Културни – взаемните односи во земјата; 

‐ Урбанистички – еколошката состојба, состојба на инфраструктурата, привлечност 

на земјата за живот; 

‐ Спремност за осигурување и реосигурување – начини на вложување на средствата. 

‐ Квантитативни критериуми се: 

‐ Економски – обемот на инвестициите, број на фирми, темпо на раст на БДП, 

стандардот; 

‐ Демографски – број на жители, старосна структура, стапка на вработеност, 

наталитет; 

‐ Бројот на конкурентски фирми и нивната состојба; 

‐ Политичката состојба, стабилноста и фазите на преговори за членство во ЕУ. 
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7. Реосигурувањето во бившите ЈУ Републики и Република Македонија 

Првата идеја за развој на реосигурителниото работење на овие простори се јавила во 

1940 година, но никогаш не била реализирана. И покрај развојот на осигурителното 

работење, работите во реосигурувањето не се развивале. Развојот на реосигурувањето 

различно започнал во сите бивши ЈУ Републики.  

Во Република Србија како најголема бивша Југословенска република, реосигуруавњето 

започнало со основањето на првото друштво за реосигурување „Дунав Ре“ во 1978 

година. По распадот на СФРЈ се јавуваат голем број компании за осигурување кои не 

работат во склад со принципите на добри работни пракси, што комбинирано со 

хиперинфлацијата од 1993 година влијаело на губењето доверба во институциите на 

осигуруавње. Од 2004 година со изгласувањето на законите за осигурување се 

формирала основа за унапредување на развојот на работата во осигурувањето и 

реосигурувањето.  

Пазарот на реосигурување во Србија моментално го држат три компании за 

реосигурување Novi Sad Re кој работи заеднички со друштвото за осигурување DDOR 

Novi Sad, Dunav Re и Delta Re. Dunav Re како најстаро и најголемо друштво за 

реосигурување, со својата работа покрива преку 70% на реосигурителни портфолија. 

Соработка по прашање на ретроцесија остварува со големите светски реосигурители 

кои имаат кредитен рејтинг од групата „А“ како што се: Munich Re, Swiss Re, Allianz, 

XL Re и други. Novi Sad Re на домашниот и меѓународниот пазар на осигурување е 

присутен од 1980 година, а реосигурителна заштита обезбедува од компаниите за 

осигурување во Србија и Република Српска. Соработка остварува со Munich Re, Swiss 

Re, Hannover Re, Odyssey Re и други, а присутен е и на Лондоснкиот пазар на 

осигурување и реосигурување – Lloyd`s. 

Delta Re, најмалото друштво за реосигурување основано е 2000 година, а од 2006 

година работи под името Delta Generali Re, а соработка остварува со: Hannover Re, 

Swiss Re и Munich Re. Трендот на реосигурување во Република Србија оди по нагорна 

линија, а поголем раст се очекува по влезот во ЕУ.  

Според важечкиот закон за осигуруавње, работата на реосигурувањето претставува 

склучување и извршување на договори на осигурителен висок ризик над задржување 

едно друштво на осигурување на друго друштво за осигуруавње кое добило дозвола за 

извршување на реосигурителни работи. За добивање дозвола за реосигурително 

работење предвиден е оснивачки влог во висина од 4,5 милиони евра. Со закон е 

предвидено дека компаниите за осигурување се должни да го делат ризикот над 

реосигурителното задржување кај друштва за реосигурување, со што de facto е 
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утврдено задолжително склучување на реосигурување како клучен облик на трансфер 

на ризик на осигурување.  

Најголеми промени во пазарот на осигурување и реосигурување во Србија се случиле 

во 2007 година, кога бројот на странски друштва се зголемил од 8 на 13 и кога 

најголемата државна организација за осигуруавње DDOR Novi Sad била купена од 

италијанската компанија Fondiaria SAI, а Sava Re од Словенија го купила Polis 

осигуруавње.  

Новиот закон за осигурување од 2014 година би требало да ја доближи Србија кон 

меѓународните стандарди. Пазарот за реосигурување забрзано ќе се развива во 

наредниот период доколку Србија оствари забрзана стапка на економски раст и доколку 

ги примени искуствата на другите земји во развој. Зголемениот економски раст 

доведува до зголемување на барањата за реосигурување, а воедно и зголемување на 

интересот на странските компании за реосигурување за ширење на нови пазари.  

Секторот на осигуруавње и реосигурување во Словенија е најразвиен во поглед на 

другите бивши Југословенски републики. Словенија и пред распадот на Југославија 

била економски најразвиена, а не беше вклучена ни во воените дејствија. Како членка 

на ЕУ на пазарот на осигурување и реосигурување во Словенија присутни се голем број 

компании за осигурување од други членки на ЕУ кои слободно без ограничување 

работат на територијата на Словенија. Кога станува збор за основање на осигурителни 

друштва во Словенија потребен е оснивачки капитал во износ од 4,4 милиони евра за 

неживотно осигурување, 2,4 милиони евра за животно осигурување и 2,4 милиони евра 

за реосигурување.  

И покрај воените дејствија од 1991 до 1995 година, Хрватска е на второ место по 

развиеност на овој сектор на овие простори. За тоа зборува и релативно високото 

учество на премиите на осигурување во БДП од 2,83%. Активно работат 20 компании 

за осигурување – Хрватска има најстроги услови за формирање на осигурителни и 

компании за реосигурување во регионот, односно за формирање на ваква компанија 

потребен е влог од 145,2 милиони евра за неживотно осигурување, 25,3 милиони евра 

за животно осигурување и 18,9 милиони евра за реосигурување. Исто како и во 

Словенија и овде пазарот е високо концентриран, бидејќи првите пет компании 

учестуваат на пазарот со 66,5%, а водечкото Croatia Osiguranje учествува со 32.2% во 

вкупниот пазар на осигурување и реосигурување.  

Croatia Osiguranje располага со долгогодишно искуство во реосигурувањето, преземено 

од Croatia Lloyd и работи на остварување соработка со сите заинтересирани компании 

во Хрватска и надвор од неа. Со ширењето на работите на реосигурувањето полесно ќе 

ги оствари своите стратешки цели и ќе им овозможи посилна поддршка на поврзаните 
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друштва во Македонија, Босна и Херцеговина, Србија и Словенија. Примарна задача на 

Кроација Реосигурување е да се штита интересите на групата, а под тоа се подразбира 

сигурност на пласманот на ризикот во реосигурувањето. Со воведувањето на 

регулаторната рамка Solventnost II, голем број реосигурители ја утврдија својата 

позиција па креирале нови производи и услуги со што го зголемиле приходот.  

Пазарот на осигурување и реосигурување во Босна и Херцеговина заостанува во поглед 

на развиеност во однос на претходните, како последица на воените дејствија. Во 2005 

година усвоена е нова регулаторна рамка, а во 2006 година основана е Агенција за 

осигурување како независно регулаторно и надзорно тело. Во поглед на условите за 

оснивање на компании за осигурување и реосигурување, потребниот оснивачки 

капитал за основање е 4,4 милиони евра за неживотно осигурување, и по 2,4 милиони 

евра за животно осигурување и реосигурување. Единствена компанија за 

реосигурување до 2014 година во Босна и Херцеговина била Bosna Reosiguranje 

основана 1978 година. Во своето работење, повеќе од 35 години успешна работа, Bosna 

Re два пати го отпочнувала својот развој како последица на воените дејствија на тие 

простори. Но со воведувањето на нови технологии кои успешно биле прифатени и 

следени, со усовршувањето на знаењето на вработените, долгогодишната соработка со 

светските куќи за реосигурување, Bosna Re ја зацврстува својата положба на 

домашниот пазар и си овозможува услови за влез на други пазари.  

Моментално Bosna Re им дава услуги за реосигурување на скоро сите компании за 

осигурување во Федерацијата Босна и Херцеговина и Република Српска од областа на 

животното и неживотното осигурување.  

Истовремено Bosna Re е единствената компанија на таа територија која континуирано 

спроведува едукација и обука на кадри од компаниите за осигурување. Во периодот од 

1996 до 2013 година одржани се 43 семинари на кои предавачи биле светски познати 

имиња од областа на осигурувањето и реосигурувањето. Деловната филозофија на 

Bosna Re е „Најдобра услуга, скроена по мерка и барање на цедентот“. Ова значи дека 

Bosna Re овозможува професионални услуги кои се базираат на сигурност, 

стабилсност, континуитет и знаење. Секој договор и секој цедент се нов предизвик за 

Bosna Re и нејзината соработка со странските компании за осигурување. Со таа 

соработка Bosna Re доаѓа до најнови сознанија и технологии кои се неопходни за 

овозможување најдобра заштита за клиентите.  

Развојот на пазарот на осигурување и реосигурување во Црна Гора не се разликува 

многу од развојот во другите републики на бивша Југославија. Прво во заедница со 

Република Србија, а од 03.06.2006 година како самостојна држава чекори на патот кон 

развој на оваа дејност. Во 2009 година работеле 11 друштва за осигурување на пазарот 

и се карактеризира како неразвиен имајки го во предвид учеството премиите на 
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осигурување во БДП. Актуелната регулатива за адекватноста на капиталот и 

солвентноста во Црна Гора сѐ уште не е во потполност усогласена со прописите кои 

важат за земјите членки на Европската Унија. Агенцијата за контрола на осигурувањето 

во Црна Гора во почетокот на 2013 година донела низа на подзаконски акти со кои се 

доближува до директивите на проектот „Solventnost II“. Проектот „Solventnost II“ бара 

од компаниите за осигурување зајакнување на системот на интерни контроли, 

сопствена проценка на ризикот како и известување за ризикот (дефиниции и 

класификации на ризикот, контролни механизми за откривање и превенција на ризикот 

како и проценка и управување со ризикот). Иако имплементацијата на директивите на 

„Solventnost II“ константно се одлага, компаниите за осигурување во Црна Гора во 

блиска индина ќе мора да го дефинираат минималниот и солвентен капитал. Акцискиот 

(оснивачки) капитал на компаниите за реосигурување не може да е помал од 3 милиони 

евра. Поради состојбата во стопанството често доаѓа до потешкотии во одржувањето на 

солвентноста кај компаниите за осигурување, па оттука се очекува и помош од 

државата како би се спречила инсолвентноста.  

За пазарот на реосигурување во овие земји карактеристичен е малиот број на 

реосигурители вклучувајќи ги тука и водечките компании за реосигурување во светот. 

Од нив во регионов се присутни: Munich Re, Swiss Re, ERC Group, Perner Re, General 

Cologne Re, Hannover Re, Everest Re.  

Значењето на реосигурувањето во неразвиените економии е далеку поголемо отколку 

во развиените. На тоа укажува податокот од поплавите во Чешка во 2002 година, кога 

реосигурителите исплатиле 97% од осигурените штети. Доколку не ги исплателе, голем 

број компании за осигурување ќе пропаднеле бидејќи износот на вкупната осигурана 

штета бил за 30% поголем од вкупниот капитал со кој располагале сите домашни 

компании за осигурување заедно. Забрзаниот стопански раст кои доведува до раст и на 

животниот стандард и до зголемуавње на вредноста на осигурениот имот, допринесува 

до раст на неживотното и животното осигурување, што ќе се одрази во потребата за 

реосигурителна заштита и развој на компании за реосигурување во регионов. Со 

развојот на реосигурувањето, осигурувањето станува посигурно и поевтино, што се 

одразува на осигурените кои добиваат услуги под поповолни услови. Имајќи ги 

предвид зачестените терористички напади и климатските промени во иднина 

реосигурувањето ќе биде доминантен облик на управување со ризикот на компаниите 

за осигурување. Низ историјата на компаниите за реосигурување влијаеле многу случки 

кои често доведувале до големи загуби и ги носеле на граница на опстанок. Но 

друштвата за реосигурување секогаш успевале да ги предвидат тешкотиите и да го 

стабилизираат своето работење за што сведочи и сѐ почестата употреба на зборот 

Феникс во имињата на компаниите за реосигурување.  
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Сезоната на ураганите од 2005 година, воведувањето на директивата на Европската 

Унија која се однесува на реосигурувањето, сѐ поизразеното селење на 

реосигурувањето од Лондонскиот пазар на реосигурување на нови пазари, а посебно на 

пазарот на Бермудските Острови, спојувањето и преземањето и сѐ по присутните 

алтернативни пристапи за управување со ризикот преставуваат трендови кои влијаат на 

реосигурувањето во иднина. Имајќи во предвид дека реосигурувањето по својата 

природа е меѓународна дејност, за овие трендови треба да водат грижа домашните 

компании за реосигурување.  

 

Реосигурување во Република Македонија 

 
Извор: Македонски советник за осигурување –„Осигурај се“  

Од горенаведената табела може да се заклучи дека во Република Македонија бизнисот 

во сверата на осигурувањето заостанува не само во однос на развиените земји во 

Европска Унија, туку и во регионов. Тоа се должи на следните фактор: 

‐ Голем број на мали компании за осигурување; 

‐ Детерминиран е бројот и квалитетот на прозводите што се нудат; 

‐ Нема вистинска конкуренција на пазарот на осигурување; 

‐ Законот за супервизија на осигурувањето дозволува домашни компании за 

осигурување да се занимаваат со осигурување, додека пак друштвата за 

осигурување од странство можат да се занимаваат со осигурување единствено ако 

отворат ствое друштво или друштво за осигурување со мешовит капитал. 

Очекувањата за зголемување на ефикасноста на осигурителниот а со тоа и 

реосигурителниот сектор се дека во следниот период граѓаните сѐ повеќе ќе се 

интересираат за животното осигурување. Имено најчеста причина (изговор) за не 

Имам повеќе 
видови 7%

Имотно 
осигурување 13%

Менаџерско 
осигурување 1%

Животно 
осигурување 

22%

Земјоделско 
осигурување 2%

Немам 
осигурување 

55%
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поседување на ваква полиса кај населението на Република Македонија е лошата 

финансиска состојба т.е. немањето можност за вакво штедење. Вистинска причина 

всушност е немањето чувство навреме да се преземат сериозни мерки за индивидуална 

финансиска заштета по завршувањето на периодот на осигурувањето што најчесто се 

поклопува со времето на пензионирање или кога ќе се случи непосакуван настан. За да 

се зголеми бројот на поединци кои ќе поседуваат полиси за животно осигурување 

потребна е поагресивна реклама, даночни олеснувања при вложување во полиси за 

животно осигурување, поагресивно медицинско информирање, едукација на 

населението, организирање дебатни емисии во медиумите. Работењето на компаниите 

за осигурување во Република Македонија долго време беше ставено во сенка. Оттука, 

сама по себе се наметнува потребата од зголемена примена на стручните, 

маркетиншките, технолошките искуства и стандарди од развиените земји што 

исклучително се значајни за натамошниот развој на осигурителниот и 

реосигурителниот пазар во Република Македонија.  

Во процесите на глобализација и стандардизација на меѓународните финансиски и 

банкарски текови, треба да се препознаат предизвиците што упатуваат на потребите за 

модернизација и развој на осигурителниот сектор во Република Македонија, пришто 

неопходно е да се пристапи кон:  

‐ Институционално уредување на големината на постојните и новиете друштва за 

осигурување, споредбено со просечната големина на друштвата за осигурување во 

развиените пазарни економии; 

‐ Создавање услови за пазарно работење преку почитување на профитниот пристап 

во работењето и потребата од натамошното развивање на осигурувањето и 

реосигурувањето во Република Македонија; 

‐ Проучување на потребата за начинот и облиците на едуцирање на населението за 

прифаќање на осигурувањето и придобивките што тоа ги обезбедува. 

Во согласност со горенаведените потреби за развојот на овој сектор во 2009 година 

основана е Агенцијата за супервизија на осигурувањето (АСО). Правната рамка за 

воспоставување и функционирање на АСО е пропишана со Законот за супервизија на 

осигурувањето. Агенцијата има својство на правно лице и за својата работа одговара 

пред Собранието на Република Македонија. Орган за управување со АСО е советот на 

експерти што се состои од Претседател и четири члена.  

Законски надлежности на Агенцијата се:  

‐ Спроведување супервизија над друштвата за осигурување, осигурителните 

брокерски друштва, друштвата за застапување во осигурувањето, осигурителните 

брокери и застапници и национално биро за осигурување; 
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‐ Издавање и одземање дозволи, согласности и лиценци, изрекување супервизорски 

мерки, донесување подзаконски акти и давање предлози за осигурувањето, 

соработка со други надзорни органи и поттикнување на развојот на осигурувањето. 

На пазарот на осигурување во Република Македонија функционираат повеќе компании 

за осигурување а тоа се: 

Осигурување Македонија (поранешно Кјуби) е симбол за осигурување во 

Македонија, како и за доверба, сигурност и за финансиска стабилност. Основано е во 

1945 година како Државен осигурителен завод и познато како ДОЗ, ЗОИЛ, КЈУБИ и 

сега со новото име – ОСИГУРУВАЊЕ МАКЕДОНИЈА. Со последното преземање во 

2013 година, стана дел од Vienna Insurance Group (VIG). Претставува водечки 

осигурител во Република Македонија и ја извршува дејноста преку својата генерална 

дирекција во Скопје и повеќе експозитури низ целата територија. Компанијата 

обезбедува широк спектар на врни решенија за осигурување и реосигурување, главно 

насочени кон задоволување на потребите на деловните субјекти, големи коорпорации, 

мали и средни претпријатија како и осигурување на физички лица и домаќинства.  

Еуролинк А. Д. Скопје е компанија за осигурување формирана во 2002 година како 

директна странска инвестиција со висок оснивачки капитал од 3,2 милиони евра, што 

претставува втор според висината на македонскиот осигурителен пазар. 

Инвестицискиот фонд GOFI (Group of finance and investment SA) од Швајцарија заедно 

со уште три странски друштва од Италија и Швајцарија го основаат Еуролинк 

осигурување. Од 2009 година со преземање на акциите од останатите оснивачи, GOFI 

станува единствен акционер на друштвото. Еуролинк во Република Македонија 

започнува со работа 2002 година и се позиционира на второ место на осигурителниот 

пазар и вкупната капитална позиција достигнува 5,4 милиони евра. Целта е подобро 

општество, среќни луѓе, развивање на креативност, ангажираност во вистинска смисла 

на зборот и активен пристап кон креирање подобра иднина. 

Винер Осигурување израснува на темелите на компанија за осигурување Сигма А. Д. 

Скопје основана во 2003 година. Прогресот на компанијата доведува до купување на 

100% од акциите на компанијата од страна на Австриската компанија за осигурување 

Wiener Stadtische Versicherung AG, со што Винер се зацврсти на македонскиот 

осигурителен пазар.  

Брендот WINNER исто како и брендот VIG пред сè претставува доверба и сигурност за 

клиенти и вработени. Исполнувањето на деловната стратегија е целосно усогласена со 

основните принципи на деловната етика утврдена со „Кодекс на деловна етика“ кој пак 

е целосно усогласен со Кодексот на деловна етика на VIENNA INSURANCE GROUP. 
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А. Д. Осигурителна полиса – Скопје е компанија основана во јуни 2005 година од 

домашен приватен капитал. Како нова компанија се одликува со висока 

професионалност, екипираност на менаџерскиот и стручниот тим со искусни и 

проверени професионалци. Компанијата е во реална можност да обезбеди 

исклучително поповолни услови при осигурувањето со примена на прифатливи 

премиски стапки, попусти, бонуси, како и одложено плаќање на премијата и квалитетна 

и ефикасна услуга во областа на осигурување, процена и ликвидација на штети. 

Уника (Uniqa) Македонија – е во сопственост на водечката австриска компанија за 

осигурување Uniqa Insurance Group. Уника А. Д. Скопје е правен и деловен наследник 

на Сигал А. Д. Скопје што беше основано како ќерка – фирма на Sigal од Албанија во 

2004 година. На македонскиот осигурителен пазар ги нуди своите продукти од 2005 

година. Во Јуни 2009 година, македонската подружница на SIGAL UNIQA Insurance 

Group се ребрендира/реструктуира во UNIQA а. д. Скопје и продолжи да ги нуди сите 

форми на неживотно осигурување продавајќи ги преку своите вработени во продажба, 

и мрежа на надворешни соработници - агенти и брокери. Од 26 мај 2011 година преку 

новоформираната компанија UNIQA Life Македонија UNIQA влезе и на пазарот на 

животно осигурување во Македонија. 

Евроинс Осигурување – е модерна и динамична компанија за осигурување со над 150 

вработени во сите градови на Република Македонија, а го држи чекорот на 

осигурителната дејност врз принципите на реалност и флексибилност кон условите на 

пазарот. Решение за дозвола за основање и вршење на работи на имотни осигурувања 

издадено од страна на Министерството за финансии добива во 1995 година, а впишано 

во судскиот регистар на ден 20.07.1995 година во Скопје. Денес со регистрирана 

дејност „неживотно осигурување“ опфаќа 14 класи на неживотно осигурување од 

најразлични ризици. Оригиналност, современост, атрактивност се одликите на 

маркетиншките вредности на ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ. Спој на емоции, уметност и 

промоција, каде се негува трајната комуникација со постоечките и потенцијалните 

клиенти. 

Кроација Осигурување А. Д. Скопје – како дел од групацијата Croatia Osiguranje D. D 

Zagreb, своето деловно работење на македонскиот пазар го започнува 2009 година и 

покрива голем дел од осигурителната понуда на пазарот. Основните компаниски 

вредности се: општествена одговорност, професионалност, етичност, посветеност кон 

клиентите, развој и едукација на вработените и клиентите. Прва компанија во 

Република Македонија со добиена дозвола од Министерство за Финансии за продажба 

на полиси за животно осигурување. Целополниот пакет акции (100%) го поседува 

Croatia Osiguranje d.d. Zagreb. Компанијата е ISO 9001:2000 сертифицирана и 
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претставува еден од лидерите на пазарот на животно осигурување во Југо-Источна 

Европа. 

Граве Осигурување А.Д. Скопје – е дел од големото семејство Grazer Wechelseitige 

Versicherung A G, од Грац со историја долга 180 години. Традицијата, стабилноста и 

довербата се основниот ориентир насочен кон иднината на осигурителниот сектор. 

ГРАВЕ осигурување а. д. Скопје е друштво за осигурување кое има 100% сопствен 

капитал од Австрија и дозвола за работа во Македонија. Друштвото е основано со 

дозвола добиена од Министерство за финансии на Република Македонија. Во 2009 

година, Друштвото изврши усогласување согласно Законот за супервизија на 

осигурување, кое се однесуваше на висината на гарантниот фонд и органите на 

управување. ГРАВЕ осигурување а. д. Скопје, е реосигурано преку матичната куќа кај 

германска компанија за реосигурување Münchener Rückversicherung-Gesellschaft од 

Минхен. Плановите на ГРАВЕ осигурување се да ги проширува своите понуди во 

согласност со барањата и развојот на пазарот. Осигурувањето на живот е поврзано со 

дополнително осигурување од незгода како најзначаен производ прилагоден према 

корисниците. Безбедното осигурување за сите беше основниот мотив на основачот за 

основање на Друштвото, а и понатаму останува водечка идеја на сите вработени - до 

ден денес.  

Националното биро за осигурување е основано 1993 година во Скопје со договор 

помеѓу друштвата за осигурување во Република Македонија, А. Д. за осигурување и 

реосигурување „Македонија“ (сегашно Осигурување Македонија А. Д. Скопје – Виена 

Иншуренс Груп) и А. Д. за осигурување „Вардар“ (сегашно Триглав). Националното 

биро за осигурување е примено во Советот на Бироата44 со седиште во Лондон во мај 

1994 година со што се стекна со право да издава македонски меѓународно признати 

зелени карти. Со тоа Националното Биро стана дел на единствениот Европски Систем 

на зелена карта.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
44 Советот на бироа (CoBx) го одржува меѓународен систем на картички за осигурување на моторни 
возила во и околу Европа, каде издадениот сертификат е познат по името Green card (зелена карта) 
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Табеларен приказ на: Компаниите за осигурување, брокерските друштва и      
                                        застапници за осигурување, во Република Македонија 

Компании за осигурување Брокерски друштва Застапници 

Qbe (Осигурување Македонија) Euro Eksperts AMG Premium 
Вардар Осигурување Euromak Magma 
Евроинс Осигурување WIASS Safe Invest 
Сава Табак Осигурување In-Broker Trend  
Winner Insurace  WVP Aktiva 

Еуролинк Осигурување Mobility МК Осигурување
Инсиг Осигурување Seda 
Uniqa Insurance A-Team 
Осигурителна Полиса  Delta Insurance 
Албсиг Осигурување Naše osiguranje 
Croatia - Имотно Осигурување JDB 
Croatia - Животно Осигурување KMK 
Grawe Insurance LEGRA 
Winner Life Insurance 

Извор: Национално биро за осигурување, National Insurance Bureau 
 
Уделот на Компаниите за осигурување на пазарот во Република Македонија во 
период 2009/2010 

Компанија за осигурување 2009 2010 

Qbe (Осигурување Македонија) 14,74% 12,73% 
Вардар Осигурување 21,29% 20,56% 
Евроинс Осигурување 6,72% 6,75% 
Сава Табак Осигурување 16,55% 14,43% 
Winner Insurance  4,94% 5,81% 
Еуролинк Осигурување 9,91% 10,29%
Инсиг Осигурување 2,76% 2,75% 
Uniqa Insurance 5,82% 6,35%
Осигурителна полиса 8,20% 8,54% 
Албсиг Осигурување 4,03% 4,38% 
Croatia Имот 0,54% 2,18% 
Croatia Живот 1,83% 2,12% 
Grawe Insurance 2,67% 3,13% 

Извор: Национално биро за осигурување, National Insurance Bureau 

Од досега изнесеното а и од праксата може да се каже дека осигурителниот пазар во 

Република Македонија оди по нагорна линија и се стаблизира и покрај нагласеното 

влијание на ризици од неекономска природа, тоа го истакнува и г-ѓа Весна Ѓорчева, 

потпретседател на Здружението за осигурување. Може да се каже дека купувањето на 

полиса за осигурување никогаш не било полесно и таа никогаш не била подостапна за 

клиентите. Проф. Д-р Климе Попоски45 посочува дека во 2016 година е остварена бруто 

                                                            
45 Претседател на Советот на експерти на Агенција за супервизија на осигурување – АСО и Професор на 
Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола  
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полисирана премија (БПП) во износ од 8,72 милијарди денари, што претставува пораст 

на приходите од 5,34% во однос на остварените 8,28 милијарди денари во 2015 година. 

Ова упатува дека зголемената понуда на осигурителни продукти како и препознавањето 

на предностите кои ги нуди осигурувањето влијае и на порастот на БПП. Заклучно со 

30.06.2018 година на пазарот на осигурување во Република Македонија активно 

работат 15, од кои 5 компании за осигурување вршат продажба на животно 

осигурување. На пазарот делуваат и 33 осигурителни брокерски друштва, 14 друштва 

за застапување во осигурувањето, и три деловни банки кои делуваат како застапници во 

осигурување. Во друштвата за осигурување се вработени 1927 лица или 17,43% повеќе 

во однос на минатата година.  

Република Македонија е и рамноправна членка на CEFTA – централно европска 

спогодба за слободна трговија (Србија, Босна и Херцеговина, Албанија, Македонија, 

Молдавија, Црна Гора, Косово). Со оваа спогодба се предвидува либерализација на 

пазарот на осигурување за 22 милиони потрошувачи.  

Во процесите на глобализација и либерализација непоходно се наметнува потребата од 

развој на реосигурувањето како продолжена рака на осигурувањето. За таа цел 

основана е компанија за реосигурување „Evropa Re“, друштво за реосигурување 

одговорно за имплементирање на програмата за осигурување од ризици од катастрофи 

и временски непогоди. Главни акционери во ова друштво се владите на Република 

Србија, Република Македонија и Албанија. Оваа компанија ќе работи со кредитна 

поддршка на Светска банка, Европска Унија, Обединети нации, Швајцарскиот 

секретаријат за економски работи. Првата полиса на ова друштво за осигурување од 

поплави и земјотреси е врачена на домаќинствата од Обреновац кои беа тешко 

оштетени во поплавите во мај 2014 година. Претседателот на управниот одбор на 

„Evropa Re“ Hajncjerg Apenceler истакнал дека оваа компанија е единствен модел на 

соработка на државите во регионов и соработка на државата и приватниот сектор. 

Ова друштво работи по швајцарски стандарди и главна задача му е да воспостави 

одржлив систем за заштита од непогоди.  

Во Република Македонија друштвото „Evropa Re“ е одговорно за имплементирање на 

програмата за осигурување од ризици од катастрофи и временски непогоди – 

Southeastern Europe Catastrophe Risk Insurance Facility (SEEC CRIF) и го претстави 

новиот производ на индексно осигурување на остварени приноси од посеви во 

Македонија, наменет за продажби преку домашните друштва за осигурување. Ова ново 

осигурување овозможува заштита на земјоделците од сите видови катастрофални ризиц 

предизвикани од природни временски појави како: суша, поплави, мраз, град, поројни 

дождови и друго. Република Македонија е првата земја од регионов која воведува ваков 

вид осигурување во земјоделството со што стана одличен показател за стратешкиот 
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приод на Владата во поддршката за развој на земјоделството. Индексното осигурување 

на остварени приноси од посеви е оригинален и иновативен производ, развиен и 

поддржан од „Evropa Re“. Тоа функционира на тој начин што евентуалните штети на 

земјоделците, предизвикани од временски непогоди, се мерат во однос на индексот, 

односно просечниот принос на ниво на општина за секоја поединчена земјоделска 

култура. На овој начин, осигурените земјоделци добиваат надоместок на штетата, 

доколку остварениот просечен принос на ниво на цела општина е помал од претходно 

договореното ниво на покритие на осигурениот принос кои тие сметаат дека би го 

оствариле во своето земјоделско стопанство. Европа Ре ја обезбедува соодветната 

експертиза, техника, поддршка како и квалитетно реосигурување за сите полиси 

издадени од страна на партнерските друштва за осигурување.  

На територијата на Република Македонија како компанија се јавува и Сава Ре – 

компанија за осигурување која е во сопственост на Словенечката „Sava Re“. Во 2007 

година компанијата за реосигурување Сава Ре ја купи македонската Табак Осигурување 

(удел од 66,6%) која потоа се преименува во Сава Табак, за денес да егзистира како 

Сава Осигурување. Сава Осигурување во Република Македонија се јавуваше и како 

акционер во Голдмак од Радовиш, но по направените анализи со оглед на тоа што 

Голдмак не се занимава со нивната основна дејност (осигурување и реосигурување) го 

продадоа својот удел на странска компанија.  

Wiener Re – активен на пазарите во: Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и 

Македонија со цел понатамошен развој на пазарот на југоисточна Европа. Wiener Re е 

реосигурител кој после само осум години работа на овие простори зазеде сигурна 

лидерска позиција.  

Неговата работа се темели на три столба: 

‐ Култура на прилагодување – потполно прилагодување на потребите на клиентите и 

барање решенија за истите на база стручност, искуството и апсолутното познавање 

на регионалните прилики; 

‐ Разновидно портфолио – најширока можна покриеност на осигурување од имот и 

инженеринг до авиокаско и одговорност, тероризам; 

‐ Знаење и самоувереност – професионален менаџмент и константно вложување во 

нови знаење 

Триглав Ре – како водечка компанија во 2017 година во неживотното осигурување е 

фокусиран не само на она што пазарот го нуди, туку и кој е неговиот потенцијал за 

развој и раст. Во 2017 година први понудија осигурување на побарување, производ кој 

што пред сѐ е заштита од не наплатени побарувања кои во принцип се загуба за една 

компанија. Исто така според мерењата на задоволството, оценка на клиентите за 
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ефикасноста на Триглав Ре во доменот на обработка на штети изнесува 4,8 од вкупно 5, 

што е индикатор за движење во вистински правец. 

Претензиите на Република Македонија да стане членка на Европската Унија 

придонесува за вклучување на осигурителната индустрија во донесувањето на одредени 

законски решенија, во промена на законската регулатива која ќе го помогне вкупниот 

економски развој. Меѓусебните интеракциски односи на осигурителниот сектор и 

економскиот развој може да се согледаат и преку анализа на зависноста на развојот на 

осигурувањето и порастот на БДП. Според м-р. Трајче Латиновски (Генерален 

директор на Националното биро за осигурување) колку е развиена економијата, 

стопанството во една земја и стандардот на населението, толку е развиена и 

осигурителната индустрија со мали отстапувања во корист на повеќе развиена 

економија, а помалку развиен осигурителен пазар. Природно е со порастот на БДП и 

животниот стандард да се развива и осигурителниот сектор. Во Република Македонија 

има потенцијал за раст и развој на осигурувањето иако ако се набљудуваат 

статистичките податоци оваа гранка на БДП учестува со многу мал удел, од 1,7%. Ова 

наметнува потреба од сериозна дискусија за тоа што треба да преземе осигурителната 

индустрија, односно со кои мерки и политики треба да ја поддржи државата за нејзин 

развој.  

Од сето досега изнесено може да се заклучи дека реосигурувањето во Република 

Македонија не е развиено, дека е во зародиш што се гледа и од ограничениот број на 

компании за реосигурување кои делуваат на овој простор. Но со настанувањето на 

штетите од поплавите минатата година, реосигурувањето добива поголемо значење што 

се гледа и од интенциите на Владата за негов развој. 

Појасна слика за реосигурувањето во Република Македонија ќе се добие од податоците 

пласирани во “Осигурителниот билтен” на Националното биро за осигурување од 2017. 

Од табелата бр.1 се гледа дека: 

 

Година
Бруто премија - преотстапенаво 000денари Учество во штети во 000денари

Вкупно Животно Неживотно Вкупно Животно Неживотно
2008 636.904 8.014 628.890 177.930 1.116 176.814
2009 904.795 9.115 895.680 192.079 846 191.233
2010 1.017.643 11.837 1.005.806 215.576 1.141 214.435
2011 948.264 16.477 931.787 184.669 5.786 178.883
2012 1.151.205 17.203 1.134.002 227.414 3.465 223.949
2013 1.096.985 22.332 1.074.653 266.050 4.136 261.914
2014 1.302.976 33.150 1.269.826 508.035 4.602 503.433
2015 1.619.636 49.371 1.570.265 530.442 6.287 524.155
2016 1.579.391 65.309 1.514.082 856.697 9.956 846.741
2017 1.526.579 73.205 1.453.374 561.783 18.419 543.364
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преотстапената премија во реосигурување изнесва 1.526.579.000 денари и бележи 

намалување од 3,34% во однос на 2016 година. Истовремено се намлува и уделот на 

реосигурителите за 294,9 милиони денари  

 

Учество на реосигурување во бруто полисирана премија во 000 денари

 

Реосигурително покритие во 2017 изнесува 16,98% од вкупната бруто полисирана премија 

 

За учеството на реосигурителите во ликвидирани штети се гледа од табела број.4 и се 

забележува дека уделот на реосигурителите на штети во 2017 година е намален за 294,9 

милиони денари (34,4%) во однос на 2016 година.  

Удел на реосигурители во исплатени штети во 000 денари 
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Уделот на реосигурителите во 2017 година во вкупно исплатените штети изнесува 

15,7%, што е за 8% помалку во споредба со 2016 година.  
Уделот на реосигурители во 2017 година изнесува 15,70% од вкупно исплатени 
штети 
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2008 3.094.026 177.930 5,75%
2009 2.952.299 192.079 6,51%
2010 2.983.752 215.576 7,22%
2011 2.984.837 184.669 6,19%
2012 3.013.479 227.414 7,55%
2013 2.959.002 266.050 8,99%
2014 3.052.865 508.035 16,64%
2015 3.183.672 530.442 16,66%
2016 3.605.910 856.697 23,76%
2017 3.577.641 561.783 15,70%
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ГЛАВА 6 – АНАЛИЗА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА ДОБИЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ  

1. Теорија на економскиот раст: 

- Неокласичен економски раст; 

- Ендоген раст;  

- Алтернативен пристап за економски раст. 

2. Податоци и методологија; 

3. Резултати од истражувањето. 

Економскиот раст од секогаш бил инспиративна тема на истражување за многу 

економисти уште од Adam Smith46 и David Ricardo47. Иако листата на детерминанти за 

економскиот раст контунуирано се проширува, постојат значајни теоретски и 

емипириски материјали за влијанието на финансискиот развој врз економскиот раст. 

Економскиот раст е камен темелник за целокупната економија, за целокупното 

стопанство на една земја. Теориските студии и практичните податоци покажуваат дека 

земјите со побрз економски раст имаат побрз и постабилен долгорочен развој. 

Разбирањето на детерминантите на економскиот раст е предмет на дебата помеѓу 

академските економисти и носителите на економските политики. Познавањето на 

факторите кои го условуваат економскиот раст допринесува негово зголемување или 

задржување (стагнирање). Основа на современите теории на економскиот раст се 

размислувањата уште од класичниот период (Hume 1742, Tucker 1776 и Smith 1776) врз 

кои се засноваат многу карактеристики на економскиот раст како што се: конкуретното 

однесување, динамиката на рамнотежата, опаѓачките приноси и нивната врска со 

капиталната акумулација, стапката на пораст на населението, ефектите од 

технолошкиот напредок во поглед на поголемата специјализација на работната сила, 

како и откривањето на нови производи и методи на производство. При одредувањето на 

детерминантите на економскиот раст не постои едноставен одговор бидејќи теоријата 

на растот постојано се развива. Развојот на економските теории секогаш во одреден 

степен бил ускладен со развојот на производните сили, социјалните и геополитичките 

околности на земјата. Промените во општествено-економските и политичките односи 

резултираат со создавање на нови теории кои се обидуваат да дадат адекватни одговори 

и решенија на новонастанатите промени.  

                                                            
46Адам Смит (16 јуни 1723 - 17 јули 1790) бил шкотски економист, филозоф, автор, како и морален 
филозоф, пионер на политичка економија и клучна фигура во времето на шкотското просветителство. 
47Дејвид Рикардо (18 април 1772 - 11 септември 1823) бил британски политички економист, еден од 
највлијателните класични економисти заедно со Томас Малтус, Адам Смит и Џејмс Мил. 
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Светските економски кризи, општествено социјалните немири, монетарната 

нестабилност и други слични појави и процеси јасно укажуваат на тоа да теориите кои 

важеле во некој период не можат да се применуваат во ново настанатите ситуации и се 

јавува нужност од создавање нови теории кои ќе ги решат новите проблеми. Ова е тема 

за која мислењата се разликуваат, почнувајќи од Rober Lucas48 (1988 година) кој ги 

отфрлува финансиите како „премногу нагласена“ детерминанта на економскиот раст до 

Merton Miller49 (1998 година) кој пак трври дека премногу е очигледно влијанието на 

финансискиот пазар на економскиот раст што не е потребно ни дискусија за тоа.  

Во почетокот на 20 век, Joseph Schumpeter50 во својата „Теорија на економскиот развој“ 

посебно внимание посветил на финансиите како детерминанта за економскиот развој. 

Актуелната светска економска криза пратена со либерализација и дерегулација на 

пазарот, потоа растот на невработеноста, изумирањето на средната класа се главните 

обележја на денешниот (економски) свет. Тоа укажува дека современата важечка 

економска теорија не е веќе доволна. Сѐ повеќе станува очигледно дека 

неолибералниот модел како моментално последна варијација на капиталистичкиот 

концепт не дава позитивни одговори и решенија, барем за поголем дел од светската 

популација. Во прилог на ова оди и тоа дека огромниот напредок на техниката и 

технологијата во последниве децении не оди во правец на олеснување и подобрување 

на квалитетот на живот на населението, туку резултира со зголемуавње на 

невработеноста од една страна, а од друга страна со зголемуавње на финансиската моќ 

на одредена „елита“ со што се продлабочува јазот помеѓу светската популација.  

Економската теорија воопшто, а посебно современата не може да се набљудува како 

хомогена појава. Неа ја сочинуваат различни аналитички правци – денес во 

економската теорија преовладува пристапот кој се нарекува различито: доминантен, 

ортодоксен, либерален, маргиналистички. Без оглед на разликите во именувањето, 

наведените правци имаат неколку заеднички одлики т.е. претпоставки.  

                                                            
48 Роберт Емерсон Лукас Џуниор (роден на 15 септември 1937) е американски економист на 
Универзитетот во Чикаго. Широко се смета за централна фигура во развојот на новиот класичен пристап 
кон макроекономијата, тој ја доби Нобеловата награда за економија во 1995 година. 
49 Мертон Хауард Милер (16 мај 1923 - 3 јуни 2000) бил американски економист и коавтор на теоремот 
„Modigliani–Miller“ (1958), кој ja предложи ирелевантноста на структурата на капиталот на долг. Тој ја 
делеше Нобеловата награда за економски науки во 1990 година, заедно со Хари Марковиц и Вилијам Ф. 
Шарп. Милер ја поминал поголемиот дел од својата академска кариера на Универзитетот во Чикаго – 
„Booth School of Business“. 
50 Јозеф Алојз Шумпетер (8 февруари 1883 - 8 јануари 1950) беше австриски политички економист. Роден 
во Австрија, кратко бил министер за финансии на Австрија во 1919 година. Во 1932 година станал 
професор на Универзитетот Харвард, каде што останал до крајот на својата кариера, на крајот добил 
државјанство на САД. 
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Појдовната точка им е рационална индивидуа, одделена од социјалниот свет која 

тежнее да ја максимизира својата корисност т.е. „homo economicus“51 кој стапува во 

врска со другите економски субјекти исклучиво преку пазарот. Овој пристап е 

либерален. Во литературата најчесто се сретнуваат слични теории на економскиот раст: 

‐ Неокласичен економски раст; 

‐ Ендоген економски раст;  

‐ Алтернативен економски раст. 

 

1. Неокласичен економски раст  

Неокласичната теорија настанала во претходниот 20 век и укажува на три добро 

познати елементи кои мора да се имаат во предвид кога станува збор за долгорочен 

економски раст, а тоа се:  

‐ Технологијата; 

‐ Капиталот;  

‐ Работната сила. 

Значи, оваа теорија истакнува дека економскиот раст, освен промените во 

ангажираниот капитал и трудот, е последица и на технолошкиот напредок. Се смета 

дека модерната теорија на економскиот раст почнува токму од неокласичната теорија. 

Но во почетокот на развојот на оваа теорија улогата на технологијата била игнорирана, 

сѐ до објавувањето на револуционерните дела на Solow52 (1956, 1957) и Swan53 (1956). 

Solow придонесе теоријата на растот да постигне значаен развој со развивање формален 

модел, изграден во неокласична традиција, што го објаснува движењето на некои 

значајни променливи во тек на времето, како што се: БДП и капиталот по глава на 

жител. Неокласичната теорија се одликува со две клучни карактеристики на 

концепциската структура. Прво, неокласичната теорија е заснована на „пристапот на 

производна функција при анализа на економскиот раст“ (Thirlwall, 2005) односно на 

агрегатната произовдна функција која ја изразува врската помеѓу агрегатното 

производство и обемот на импути и нивната продуктивност.  

                                                            
51 Терминот „homo economicus“, или економски човек, е карикатура на економската теорија врамена како 
„митски вид“ или игра на зборови на homo sapiens, и се користи во педагогијата.Таа се залага за 
прикажување на луѓето како агенси кои се постојано рационални и тесно само-заинтересирани и кои 
обично ги извршуваат своите субјективно дефинирани цели оптимално. 
52 Роберт Мертон Солов, роден на 23 август 1924 година, е американски економист, особено познат по 
својата работа за теоријата на економскиот раст, што кулминираше со моделот на егзогени раст наречен 
по него. 
53 Тревор Винчестер Сван (14 јануари 1918 - 15 јануари 1989) беше австралиски економист. Тој е 
најпознат по својата работа за моделот на раст Solow-Swan, објавен истовремено од американскиот 
економист Роберт Солоу 
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Второ, неокласичната теорија е дизајнирана да ја покаже долгорочната рамнотежна 

стапка на раст, со сите ресурси – импути целосно ангажирани, а приносот на капиталот 

и работната сила еднакви на нивната маргинална продуктивност.  

Главната одлика (резултатот) на овој модел е што стапката на раст опаѓа како што се 

развива економијата кон својата стабилна состојба. Доходот, капиталот и 

потрошувачката по глава на жител растат со константна стапка. Ова укажува дека 

земјите со ниско ниво на капитал растат побрзо од богатите земји, па нивниот доход по 

глава на жител ќе се приближи кон нивото на богатите земји. Економиите кои 

започнуват со пониски нивоа на почетен капитал се очекува да постигнат повисок 

принос на капиталот и се очекува да растат побрзо од богатите земји. Во моделот на 

Solow, движечка сила на економскиот раст на краток и среден рок е акумулацијата на 

физичкиот капитал, детерминирана од стапката на штедење. На долг рок, БДП по глава 

на жител е целосно детерминиран од технолошкиот развој кој се претпоставува дека е 

егзоген во моделот. Овде технологијата се смета за јавно добро, достапно за сите. 

Неокласичната теорија, моделот на Solow смета дека на долг рок земјите ќе постигнат 

стабилна состојба.  

После неколку децении Mankiw54 (1992 година) ја уочува и улогата на човечкиот 

капитал (степенот на образование, здравствената состојба на работниците). Со ова 

истражување се создаде т.н. надграден Solow модел. Со моделот на Solow се 

промашува она што сака да се објасни:... „завршуваме со модел на раст што објаснува 

сѐ освен растот на долг рок“ што е очигледна незадоволителна ситуација (Barro and Sala 

и Martin 2004). Денес е јасно дека неокласичната теорија не може да даде одговор на 

светската криза како и на други економски проблеми.  

 

2. Ендоген економски раст 

Romer (1986, 1990, 1994), Lucas (1988), Rebelo (1991) ја развија „новата“ теорија за 

ендоген раст, правејќи го технолошкиот развој ендоген во моделот. Во теоријата за 

ендоген раст, претпоставката за совршена конкуренција е заменета со несовршена 

конкуренција и растечки приноси од обем. Оваа теорија може да се разгледува и како 

дополнување на моделот на Solow, комбинирајќи елементи на претходната теорија со 

претпоставките за растечки приноси, елементи на несовршена конкуренција и некои од 

микроекономските истражувања за наука, развој и технолошки промени (Hands 2001). 

Покасно се појавија поусовршени варијанти на теоријата за ендоген раст во кои растот 

                                                            
54Николас Григори Манкив, роден на 3 февруари 1958 година е американски макроекономист, професор 
по економија на Универзитетот Харвард. Најдобро е познат во академијата за неговата работа на „New 
Keynesian“ економија. 
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на иновациите ја зголемува различноста и квалитетот на производството и во кои се 

земаат предвид ефектите од технолошките откритија.  

Кенет Џозеф Ароу (Kenneth Joseph Arrow) роден 23.08.1921 година е американски 

економист, писател и политички теоретичар кој во економијата претсавува значајна 

фигура во повоената неокласична економска мисла. Тој е добитник (заедно со Џон 

Хикс) на Нобеловата награда за економија во 1972 година и е најмладиот нобеловец (на 

51 годишна возраст). Негови најзначајни дела се неговите придонеси кон теоријата на 

општествен избор, особено „Теоремата на невозможното на Arrow“ и неговата анализа 

на општата рамнотежа. Особено е неговото значење во развојот на теоријата на ендоген 

раст и информациската економија. Arrow ја истражувал теоријата на ендоген раст 

(позната и уште како „Нова теорија на раст“), која сакала да го објасни изворот на 

технолошката промена, кој е клучен поттикнувач на економскиот раст. Додека оваа 

теорија не станала позната, технолошкиот напредок се сметал за егзоген – се 

претпоставувало дека се случува надовор од економските активности. Теоријата на 

ендоген раст обезбедила стандардни економски причини за тоа зошто фирмите прават 

иновации, и тие да се сметаат како економски чинители.  

 

3. Алтернативни пристапи за економскиот раст 

Овие теории го отфрлаат пристапот на производната функција и тоа преку фокусирање 

врз институциите, структурата и побарувачката. Првата алтернативна теорија (Nelson и 

Winter55 1974, 1982) го поврзува економскиот раст со институциите и со економската 

способност на агентите (фирмите). Овој пристап е развиен како критика на микро-

основата на неокласичната рамка. Втората алтернативна теорија за растот (Jose 

Ocampo, 2005), ја отфрла произоводната функција со поврзување на економскиот раст и 

секторската структура на производството. Кај овој пристап наместо економијата да 

расте како „надуван балон“ во кој факторите на производство и технолошките промени 

го зголемуваат БДП, економскиот раст се гледа како динамичен процес во кој некои 

сектори предводат, а други назадуваат како дел од непрекинатата трансформација на 

производната структура. Третата алтернативна теорија за раст е на Setterfield, (2002) и 

Blecker (2002). Оваа теорија ја отфрла производната функција бидејќи растот го 

објаснува единствено преку производните фактори на страната на понудата и нивната 

продуктивност и игнорирање на улогата на побарувачката во тој процес.  

Во денешни современи услови сѐ почесто се постаува прашањето дали економскиот 

раст и развој е оправдан доколку оди во корист на тесни, одредени слоеви од 
                                                            
55 Оваа книга содржи најодржлив и сериозен напад врз главната, неокласична економија за повеќе од 
четириесет години. Нелсон и Винтер ја фокусираат својата критика врз основното прашање како 
фирмите и индустриите се менуваат прекувремено. 
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општеството, доколку е пратен со уништување на животната средина со што се 

доведува во прашање и опстанокот на човекот во релативно далечна иднина.  

Дали е потребно да се создаде теорија во која развојот на производните сили, науката и 

технологијата ќе оди во корист на човештвото како целина. Во склад на погоре 

реченото, во соработка на Вашингтоншката власт (САД) и меѓународните финансиски 

институции, осмислен е систем на макроекономски политики кои бил наречен 

„Вашингтоншки договор“56. Доктрината за слободен пазар, претставена во тој договор, 

не е работа на слободен избор, туку е наметната преку силни финансиски институции 

како ММФ, Светска Банка, Светска трговска организација. Оваа доктрина за слободен 

пазар особено се наметнува на земјите во развој и транзиција. Со цел да ги реализираат 

сопствените интереси, светската олигархија преку овој договор настојува да ги ослаби 

националните безбедносни системи и да ги уништи националните економски 

структури. Поради тоа како нужност во неразвиените земји се јавува потребата од 

изнаоѓање нови алтернативни решенија за економски раст. После повеќе од две 

децении, земјите од источна и југо-источна Европа, помеѓу нив и Република 

Македонија, се наоѓаат пред избор на нови стратегии и политики кои ќе овозможат 

излез од кризата и поголем економски раст.  

Аналогно на економскиот раст и теориите за него, оди и развојот на секторот на 

осигурување и реосигурување, односно управувањето со ризикот.  

Традизионалниот пристап во управувањето со ризиците на крајот од 20 век, покажал 

дека пазарот на осигурување и реосигурување нема моќ за управување со ризиците кои 

му претат на компаниите и општеството. Се смета дека е повеќе од нужна потребата од 

алтернативен пристап во управувањето со ризиците, како продолжение на 

традиционалниот пристап. Катастрофата што ја предизвика ураганот Andrew во 1992 

година, како и земјотресот во Northridge57 1994 година, влијаеле на промена на начинот 

на управување со ризикот од страна на компаниите за осигурување и реосигурување. 

Алтернативниот пристап на управување со ризикот подразбира употреба на сите алатки 

што се користат за управување со ризикот. Поделбата на услугите за осигурување и 

реосигурување со банкарските услуги, фондовите и други финансиски институции 

повеќе не постои бидејќи освен традиционалните услуги кои ги врши секој сектор 

одделно, различни институции нудат и услуги од други сектори.  

                                                            
56 Збир од 10 регулативи за економска политика што се смета дека претставува пакет за „тандардни“ 
реформи промовирани за земјите во развој од страна на Вашингтон 
57 17 јануари 1994 година, во 4:30:55 часот, епицентарот беше во Ресед, населба во северо-централниот 
регион Сан Фернандо во Лос Анџелес, Калифорнија, САД. Имаше времетраење од околу 10-20 секунди. 
Имотната штета се проценува дека изнесува меѓу 13 и 50 милијарди долари, што ја прави една од 
најсложените природни катастрофи во историјата на САД. 
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Конвергенцијата во секторо на финансиските услуги овозможува подобро управување 

со ризикот. Поврзувањето помеѓу пазарите на осигурување и реосигурување постоело 

уште многу порано, пред алтернативниот пристап во управувањето со ризиците. На 

почетокот конвергенцијата на пазарите на осигурување и реосигурување со пазарот на 

капитал имала за цел пренос на ризикот од осигурителот на пазарот на капитал, пренос 

кој е овозможен од страна на друштвата за реосигурување. Овде се работи за 

конвергенција помеѓу пазарот на осигурување и финансискиот пазар, каде компаниите 

за осигурување и реосигурување ја преземаат улогата на инвестициските фондови. 

Големите компании за реосигурување во рамките на своите услуги може да имаат и 

банка или посебни тела кои се занимаваат со услуги на пазарот на капитал како што е 

Swiss Re Capital Solutions во рамките на компанијата за реосигурување Swiss Re.  

Примената на различните техники и принципи на управување со ризикот, 

обезбедувањето сигурност во однос на идните исходи, им пружа низа погодности на 

поединците, стопанските субјекти и на целиот економски развој. Зголемената 

изложеност на ризици, зголемениот број и големина на штетите е условено од бројни 

фактори како што се: климатските промени, зголемувањето на технолошката 

комплексност на производните и индустриските процеси, забрзаниот економски развој, 

рапидната експанзија на бројноста на населението, политичките тензии.  

 

4. Емпирија на врската помеѓу развојот на осигурителниот и реосигуирителниот    
    сектор и економскиот раст 

За поврзаноста на осигурителниот и реосигурителниот сектор и економскиот раст 

вршеле анализи многу познати научници од областа на економијата. Jan Holsboer58 

(1999 година) се концентрира на промените во деловното опкружување на компаниите 

за осигурување во Европа. Тој тврди дека промената на значењето на осигурителните 

услуги во економијата зависи од порастот на средствата и зголемувањето на 

конкуренцијата помеѓу финансиските сектор. Holsboer го нагласува развојот на 

осигурителниот сектор како детерминанта на економскиот раст. Тој своето 

истражување го заснова на моделот на Aaron (1966). Трендот на стареење на 

населението и преминот од „pay as you go“ (PAYG)59 пензиски систем кон приватно 

финансирани пензиски шеми, придонесуваат за раст осигурителната индустрија и 

развој на пазарот на капитал преку зголемување на понудата на долгорочните заштеди. 

Holsboer смета дека постои двонасочна интеракција помеѓу осигурувањето и 

економскиот раст.  
                                                            
58 На 2 јуни 2016 година назначен е за член и претседател на Надзорниот одбор. Член е на Комитетот за 
номинација и корпоративно управување, Комитетот за наградување, како и Одборот за ревизија. 
59 Метод на плаќање каде што кредитот се купува однапред, се користи во мали количини и се 
надополнува кога е потребно. 
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Das, Davies и Podpiera (2003) развиваат модел за идентификација на основните функции 

и својства на осигурителите. Тие развиваат нови индикатори за финансиската 

стабилност на компаниите за осигурување. Во нивниот модел, осигурувањето во улога 

на механизам за трансфер на ризик, распределбата на средствата и способноста на 

компаниите за осигурување за менување на однесувањето на клиентите придонесува за 

економскиот раст.  

Од досега изнесеното може да се заклучи дека осигурителниот сектор придонесува за 

економската стабилност и раст. Но, што се однесува до реосигурувањето постојат 

скромни емпириски испитувања во споредба со огромната литература која се фокусира 

на улогата на банкарскиот сектор и на пазарите на капитал во економскиот раст. Главна 

методологија за утврдување на корелација и пресметување на зависност помеѓу 

променливите е примена на методот на обични најмали квадрати на вкрстени податоци. 

Врската помеѓу осигурителниот/реосигурителниот сектор и економскиот раст не е 

статична. Таа врска во многу зависи од развиеноста на земјата. Осигурителниот и 

реосигурителниот сектор во развиените земји нудат широка палета на специјализирани 

услуги, осигурителната култура е на повисоко ниво и поради тоа осигурувањето и 

реосигурувањето имаат поголема важност. Доходот или БДП по глава на жител има 

најголемо и најзначајно влијание врз потрошувачката на осигурување, проследено со 

каматната стапка и стапката на инфлација. Но, постојат многу малку трудови каде е 

обработена таа врска со осигурувањето, речиси и да не постојат трудови каде се 

разработува меѓусебната поврзаност на економскиот раст и реосигурувањето.  

Иако емпиријата покажува дека придонесот на економскиот раст за растот на 

осигурителниот и реосигурителниот сектор е поголем отколку обратно, сепак теоријата 

укажува дека осигурувањето и реосигурувањето не се пасивни следбеници на 

економскиот раст.  
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ЗАКЛУЧОК  

Меѓусебното влијание и врската помеѓу развиеноста на финансискиот систем и 

економскиот раст е предмет на долгогодишни дебати, студии и истражувања. За оваа 

тематика постојат различни ставови и мислења, но сепак постигнат е начелен консензус 

за значајната улога и важност на финансискиот систем за економскиот развој на една 

земја. Финансискиот систем ги прати иновациите во производните процеси. 

Финансиските системи влијаат на инвестициските одлуки, стапките на штедење, 

технолошките иновации, а со тоа всушност влијае на економскиот раст на подолг рок. 

Но многу важна е и обратната клаузалност. Имено економскиот раст води кон развој на 

финансискиот сектор преку зголемувањето на побарувачката за финансиски услуги. 

Финансиските системи своето влијание врз штедењето и инвестициските одлуки, а 

преку нив врз економскиот развој го остварува преку олеснување на достапноста на 

информации, обезбедување информации, ex ante60, за можни инвестиции и распределба 

на капитал, следење на инвестициите и унапредување на корпоративното управување, 

диверзификација на управување со ризик, мобилизирање на штедењето. Сите 

финансиски системи ги обезбедуваат овие финансиски функции, но постојат разлики во 

начинот на кој се обезбедени овие функци. Со финансискиот развој се подобрува и 

унапредува: 

‐ Собирањето информации за можни инвестиции; 

‐ Следење на инвестициите и имплементација на коорпоративното управување; 

‐ Тргување, диверизификација на управување со ризик; 

‐ Мобилизација на штедењето; 

‐ Размена на стоки и услуги. 

Кога се разгледува економскиот раст, голем број на модели покажуваат дека доброто 

функционирање на финансиските посредници има големо влијание преку зајакнување 

на коорпоративното управување. Разликите во квалитетот на финансиската 

интермедијација помеѓу земјите може да има големи последици врз меѓународните 

текови на капиталот, а со тоа и на економскиот раст. Капиталот може да се движи од 

земјите со ограничен капитал кон земјите со висок капитал, доколку вторите имаат 

финансиски посредници кои се поефикасни во спроведувањето на коорпоративна 

контрола од првите.  

Извршувајќи ги своите функции, финансиските пазари и посредници управуваат со 

финансиските ризици и притоа овозможуваат ефикасна алокација на ресурсите и 
                                                            
60 Терминот “ex-ante” (понекогаш напишан ex ante или exante) е фраза што значи „пред настанот“. 
Најчесто се користи во комерцијалниот свет, каде што се предвидени резултати од одредена акција или 
серија акции однапред. 
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влијаат врз економскиот раст. Финансиските системи што се поефикасни во 

мобилизирањето на заштеди значително влијаат врз економскиот развој преку 

зголемување на заштедите користејќи ја економијата на обем. Повеќе истражувања 

покажуваат дека преку големи проекти, финансиски договори преку кои се 

мобилизираат заштедите од многу поединци и инвестирање во диверзифицирано 

портфолио на ризични проекти, ја олеснува прераспределбата на инвестициите кон 

такви со повисок поврат, што пак позитивно влијае на економскиот раст.  

Значајна карактеристика на финансиската структура се и интеграциските процеси. 

Интеграцијата се остварува преку комбинирање на производите и нивна дистрибуција, 

но и на организациско ниво. Највообичаен начин на нивна реализација се операциите 

на спојување и преземање на финансиските институции. Овие операции најчесто се со 

интра-секторски карактер, но сѐ поголем е бројот на оние кои се остваруваат помеѓу 

различни финансиски посредници т.е. тренд кој се нарекува финансиска 

конгломерација. Финансиската конгломерација како процес кој на финансиската 

структура и дава карактер на институционална динамичност, до степен до кој 

поттикнува конкуренција, има потенцијал што би придонела за ефикасност на 

финансиското посредување, а со тоа и за економскиот раст.  

Активностите на компаниите за осигурување во улога на финансиски посредници и во 

улога на механизам на трансфер на ризици и обесштетување можат да придонесат за 

раст и развој на националните економии, имајќи го предвит силниот развој на пазарите 

за осигурување како во развиените земји така и во земјите во развој во последните две 

децени. Развојот на осигурителниот и реосигурителниот сектор има влијание врз 

економскиот раст, но и самиот економски раст има силни повратни ефекти врз 

осигурувањето и реосигурувањето. Функционирањето на компаниите за осигурување и 

реосигурување како финасиски посредници и како механизми за трансфер на ризик 

можат да влијаат на економскиот раст преку овозможување различни ризици да бидат 

управувани на ефикасен начин, притоа стимулирајќи ја и мобилизирајќи ја алокацијата 

на домашните заштеди во продуктивни инвестиции.  

Осигурувањето и реосигурувањето вршат функција на обесштетување и со тоа имаат 

голема улога во обновување на имотот и загубите на поединците и компаниите со што 

влијае на нивната економска стабилност. Исто така компаниите за осигурување и 

реосигурување имаат можност да инвестираат на финансиските пазари што 

произлегува од природата и техниката на нивното работење.  

Со својот капитал и со техничките резерви кои претсавуваат издвојување на средства со 

цел финансирање на преземените обврски со договорите за осигурување и 

реосигурување, можат да учествуваат на финансиските пазари. Техничките резерви 

произлегуваат од временската разлика помеѓу мобилизирањето на премиите и 
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исплатата на штетите. Компаниите за осигурување и реосигурување се јавуваат и на 

пазарите на акции, обврзници и недвижности и нивното потенцијално влијание на 

економскиот раст се зголемува како резултат на зголемувањето на животниот век на 

населението и глобализацијата. Нивната финансиска моќ ги направи доминантни на 

пазарот на капитал. Доминантни се во купувањето на нови емисии на хартии од 

вредност од државите со што имаат интервентна улога во функционирањето на 

пазарите и пазарните движења. 

За целите на овој магистерски труд беше спроведена економетриска анализа за 

меѓусебното влијание на реосигурителниот сектор „како дел од финансискиот систем“ 

и економскиот раст. Од анализата може да се заклучи дека реосигурувањето како 

„осигурување на осигурувањето“ влијае на економскиот раст, и во развиените земји и 

во земјите во развој. Иако сиромашна, теоријата за реосигурување сепак укажува дека 

влијанието на економскиот раст врз реосигурувањето е позначаен отколку обратно. Но 

сепак осигурувањето и реосигурувањето не се пасивни следбеници на економскиот 

раст, туку негови детерминанти преку обесштетувањето, акумулацијата и алокацијата 

на паричните фондови.  
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