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Апстракт 

 

Осигурувањето денес претставува високо развиена општествена дејност и економска 

институција која ги надоместува штетите предизвикани од ефектите на деструктивните 

природни сили и многу други настани. Развојот на осигурителниот пазар е показател за 

степенот на развиеност на одредена земја. Постојат многу истражување за влијанието 

на осигурувањето врз економскиот раст. Во овот труд направено е истражување за 

влијанието на осигурувањето врз економскиот раст, случај Македонија. Како мерка за 

економскиот раст се користи Бруто домашниот производ, додека мерка за развојот на 

осигурувањето се користи Бруто полисираната премија. Резултатите што се добиени 

укажуваат дека осигурувањето има влијание врз самиот економски раст. 

 

Клучни зборови: осигурување, економски раст, Бруто домашен производ, Бруто 

полисирана премија, инвестиции, инфлација 

 

Вовед 

Економскиот раст ни претставува показател за зголемување на производството, 

производствените капацитети и сите други компоненти на една економија. Тој ни 

претставува индикатор на зголемувањето на различните показатели за економијата на 

една земја. На пример, доколку се зголемат инвестициите, производството на услуги и 

стоки, потрошувачката и потрошувачката на енергија, може да се каже дека 

споменатата земја бележи економски раст.  

Економскиот раст обично резултира со подобрување на квалитетот на животот на 

населението, бидејќи луѓето имаат повеќе пари на располагање. 

Голем број на студии потврдуваат дека финансиското посредување игра важна улога во 

зголемувањето на растот на економијата на една земја. Емпириско истражување 

спроведено од King and Levine (1993) за влијанието на банкарскиот сектор врз развојот 

на економијата покажа дека банкарскиот сектор придонесува за економски раст и дека 

има позитивна врска помеѓу банкарскиот сектор и економскиот раст (Levine, 1997). 

Меѓу финансиските посредници, во извршувањето на функциите од доменот на 

осигурувањето преку компаниите за осигурување со текот на времето добиваат сè 

поголемо значење. Како и другите финансиски институции, како што се банкарството и 

берзата, важноста на осигурувањето е клучна за одржливиот економски раст на која 

било земја Peleckiene et all (2019). 

Стабилен и функционален осигурителен сектор претставува клучна компонента за 

економски раст. Осигурителите како финансиски посредници влијаат врз зголемување 

на националната заштеда, а со самото превземање на ризикот од реалниот сектор 

допринесуваат кон финансиска стабилност. 

Со порастот на важноста на друштвата за осигурување во структурата на финансискиот 

систем и економијата како целина, се поставува прашањето за влијанието на 

осигурувањето врз економскиот раст и развој. 



Како што расте стапката на економски раст, така расте и побарувачката на 

осигурителни производи. Со поголем приход, производите на осигурување стануваат се 

подостапни. 

Голем број на истражувачи преку нивните истражувачки студии го испитуваат 

влијанието на осигурувањето врз економскиот раст преку користење на различни 

анализи и на крај заклучиле дека осигурувањето има голема улога врз економскиот 

раст. 

Развиеноста на осигурувањето и реосигурувањето на националниот пазар е голема 

суштинска карактеристика за економскиот раст. 

Поттикувањето на економскиот раст го обезбедува преку поефикасно управување со 

ризици, ефикасна алокација на капита, мобилизирање на заштеди и сл. 

Во литературата голем број на автори како предности на осигурувањето врз 

економскиот раст ги издвојуваат следните: 

 Подобрување на финансиската стабилност на луѓето и компаниите преку 

трансфер на ризикот; 

 Овозможува зголемување на социјалната заштита со што се намалува 

притисокот врз државата; 

 Подобрување на финансиската интермедијација, зголемување на ликвидноста и 

мобилизација на заштедите; 

 Овозможува подобра алокација на капитал преку диверзификација на 

ризиците.1 

Во повеќе литератури за осигурување може да се согледаат повеќе детерминанти кои го 

опишуваат осигурување. Најзначајната детерминанта секако е Бруто домашниот 

производ, но влијаат и други детерминанти како монетарната политика, развојот на 

социјалното осигурување, склоноста кон штедење итн. 

Во продолжение на овој труд ќе се анализира влијанието на осигурувањето врз 

економскиот раст во Република Северна Македонија. Податоците кои се користата за 

оваа истражување се земени за период од 2012 година до 2021 година. 

Во понатамошниот текст се презентирани резултатите. 

Осигурувањето и економскиот раст 

Показатателите како што се производството, потрошувачката на енергија, 

инвестиции, потрошувака на услуги, штедните капацитети заедно го сочинуваат 

доходот на една земја, а со тоа се дава слика за економскиот раст и квалитетот на живот 

на населението. 

Економскиот раст е зголемување на приходот или вредноста на стоките и услугите кои 

се создадени во економијата на една земја или регион во одреден временски период. 

Економскиот раст е важен за економијата на една земја, бидејќи е директно поврзан со 

БДП (Бруто домашниот производ) на земјата. Со други зборови, бидејќи тоа е фактор 

                                                           
11 https://aso.mk/wp-content/uploads/2019/06/2012_J_Kjosevski.pdf стр.3 



поврзан со економската благосостојба на граѓаните, податоците што ги дава се 

користат за одредување мерки за социо-економски подобрувања на државата. 

Економскиот раст може да се оценува на краток или долг рок. Кога се оценува на 

краток рок, тоа се однесува на економскиот циклус погоден од различни причини како 

што се рецесија, пораст на цените на нафтата, загуба на земјоделски култури, и сл.  

Меѓутоа, кога се зборува за долгорочен економски раст, тогаш тоа се однесува на 

подлабоки анализи и студии за економијата со цел да се развијат планови и политики 

кои водат кон стабилност и стабилен раст во однос на економските и социјалните 

прашања. 

Финансиските систем на една земја има големо влијание врз економскиот раст. 

Финансиски поредници се оние кои ги извршуваат функциите на финансискиот систем. 

Осигурителние компании како финансиски посредници играат важна улога во 

целокупниот финансиски ситем на една земја. Тие претставуваат главна алатка за 

управување со ризици. 

Стабилен и функционален осигурителен сектор е клучна компонента на развиените 

економски системи. Осигурителите како финансиски посредници ги мобилизираат 

националните заштеди и со преземање ризици од реалниот сектор придонесуваат за 

финансиската стабилност. Со зголеменото значење на осигурителните компании во 

структурата на финансискиот систем и економијата во целина, се поставува прашањето 

за влијанието на осигурувањето врз економскиот раст и развој. 

Осигурителните компании собираат парични средства преку издавање на осигурителни 

полиси и тие средства ги инвестираат. Поради таа причина осигурителниот сектор 

може да биде еден од факторите кои придонесуваат за економски раст на една земја. 

Со издавањето на полиси за осигурување осигурителните компании на своите 

осигуреници ги заштитуваат од финансиски загуби кои можат да настанат од 

реализацијата на потенцијалните ризици кои им се закануваат. Со самото обезбедување 

на заштита осигурителните компании ја стабилизираат финансиската состојба на 

физичките и правни лица. Чуството на сигурност кое што го даваат е неопходно за 

ефикасно функционирање на општеството и намалување на несигурноста и 

нестабилноста на една економија. 

Со самата заштита која што ја нудат преку превземање на ризик и обештетување 

доколку дојде до финансиски загуба, ги охрабруваат економските субјекти да купуваат 

добра кои се со голема вредност и да инвестираат не само во производи и производни 

процеси, него и во проекти кои во нив вклучуваат технолошки промени. Со тоа доаѓа 

до зголемување на производството и вработеноста, а тоа влијае на зголемување на 

економскиот раст. 

Различните видови на приватно здравствено, животно и пензиско осигурување кое 

осигурителните компании го нудат ја зголемува социјалната заштита и го намалува 

притисокот врз државата, а со тоа и позитивно влијае врз економскиот раст. Бидејќи 

гледајќи го последниов период животниот век на луѓето е зголемен и стапката на стари 

лица се зголемува, а во последниве години е намалена стапката на наталитет. Луѓето 

очекуваат повисоки пензии, висока здравствена заштита и поголеми бенефити од 

социјална заштита кои државата не ќе може да ги исполни, а тоа влијае врз намалување 

на економскиот раст. 



Осигурителните компании придонесувааат во зголемување на економскиот раст  преку 

собирање и распределба на парични средства. Паричните средства ги собираат од 

продажбата на полиси преку наплата на премии за осигурување. Со наплатата на 

премии се акумулираат голем изност на парични средства кој понатака се вложуваат во 

повеќе проекти кои се со високи приноси и ризик. Со тоа доколку дојде до неуспех на 

некој проект ќе се надополни со износот на друг проек. На овој начин го намалува 

ризикот преку диверзификација и ја зголемува ефикасноста на алокација на капитал, 

влијае на економскиот раст. 

Тековна состојба на македонскиот осигурителен пазар 

Основни показатели со кои се мери степенот на развиеноста на пазарот на 

осигурување се: степенот на пенетрација на осигурвање, кое се пресметува како 

процент на Бруто полисираната премија за осигурување врз Бруто домашниот производ 

на државата и густината на осигурување кој е однос на Бруто полисираната премија за 

осигурување и бројот на жители на државата. На графикон бр. 1 се дадени вредностите 

на пенетрација на осигурувањето на македонскиот осигурителен пазар за период од 

2010 до 2021 година, додека на графикон бр. 2 се дадени вредностите на густината на 

осигурувањето на македонскиот осигурителен пазар за период од 2010 до 2021 година. 

Графикон бр. 1: Пенетрација на осигурувањето за период од 2010 до 2021 година2 

 

Извор: Агенција за супервизија на осигурување 

Од графикон бр.1 може да се види дека степенот на пенетрација се движи во границите 

од 1,44% до 1,61%, а тоа ни укажува на многу ниско ниво на пенетрација на 

македонскиот осигурителен пазар.  

 

Графикон бр. 2: Густина на осигурувањето за период од 2010 до 2021 година3 

                                                           
2 Податоците се земени од  годишни извештаи за состојбата на пазарот на осигурување објавени од страна на 

Агецијата за супервизија на осигурување во Република Северна Македонија 
3 Податоците се земени од  годишни извештаи за состојбата на пазарот на осигурување објавени од страна на 

Агецијата за супервизија на осигурување во Република Северна Македонија 
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Извор: Агенција за супервизија на осигурување 

Од графиконот може да забележиме дека густината за осигурување бележи пораст од 

година за година. Најниска е во 2010 година и изнесува 3153, а највисока е во 2021 

година и изнесува 6332. Овие вредности на густина укажуваат дека густината во 

Македонија е на ниско ниво. 

Овие два параметри го отсликуваат ниското ниво на развиеност на македонскиот 

осигурителен пазар. Македонија како земја во развој има слабо развиен осигурителен 

сектор. И покрај тоа што се влијае на поголема развиеност на осигурителниот сектор, а 

тоа се гледа од податоците од претходните графикони кои од година во година растата, 

сепак се смета за ниско развиен. 

Влијанието на осигурувањето врз економскиот раст  

За да се согледа влијанието на осигурувањето врз економскиот раст во 

Република Северна Македонија за потребите на оваа анализа се земени годишни 

податоци за период од 2012 година до 2021 година. Податоците кои се земени се за 

Бруто полисираната премија, Бруто домашниот производ, инвестиции, инфлација и 

ивоз на стока и услуги. 

Табела бр.1 : Податоци за Бруто полисирана премија, Бруто домашен производ, 

инвестици, инфлација и извоз на стока и услуги4 

 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Бруто домашен 

производ 
4 -6,1 3,9 2,9 1,1 2,8 3,9 3,6 2,9 -0,5 

Бруто полисирана 

премија 
15,54 -4,89 6,61 10,4 3,1 5,34 8,52 6,03 2,6 3,02 

Инвестиции 9,2 -16,1 8,7 1,7 -4,5 13,3 8,3 10,7 0,5 12,1 

Инфлација 3,2 1,2 0,8 1,5 1,4 -0,2 -0,3 -0,3 2,8 3,3 

Извоз на стока и 

услуги 
12,3 -10,9 7,2 12,8 9,2 8,1 8,5 16,5 6,1 -0,4 

 

                                                           
4 Вредноста на Бруто полисираната премија е земена од годишни извештаи за состојбата на пазарот на осигурување 

објавени од страна на агенцијата за супервизија на осигурување 

Вредноста на Бруто домашниот производ, инвестиции инфлаација и извоз на стоки и услуги се земени од годишни 

извештаи за реалниот сектор објавени од страна на Народна банка на Република Северна Македонија 
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За подобро да се види параленото движење на параметрите во претходната табела за 

период од 2012 до 2021 година ќе дадеме графички приказ на истите. 

Графикон бр. 3: Графички приказ на Бруто полисирана премија, Бруто домашен 

производ, инвестици, инфлација и извоз на стока и услуги 

 

Од графиконот може да забележиме дека Бруто полисираната премија и Бруто 

доашниот производ се движат со иста динамика. Како што расти и опаѓа Бруто 

домашниот производ, со иста динамика расте и опаѓа Бруто полисираната премија. И 

останатите параметри растат и опаѓаат со иста динамика како што растат и опаѓаат 

Бруто домашниот производ и Бруто полисираната премија. 

За да се направи структурна анализа за развојот на осигурување, направена е 

корелациона табела на Бруто полисираната премија, Бруто домашниот производ, 

индексот на трошок за живот и индекс на продажна цена на производи. 
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Табела бр.2: Корелациона табела 

 

Бруто 

домашен 

производ 

Бруто 

полисирана 

премија 

Инвестиции Инфлација 
Извоз на 

стоки и услуги 

Бруто домашен 

производ 
1 0.81 0.74 -0.17 0.17 

Бруто полисирана 

премија 
0.81 1 0.63 0.08 0.29 

Инвестиции 0.74 0.63 1 -0.11 -0.18 

Инфлација -0.17 0.08 -0.11 1 -0.44 

Извоз на стоки и 

услуги 
0.17 0.29 -0.18 -0.44 1 

 

Од вредностите во табелата бр.2 може да се забележи дека имаме значајно голема и 

позитивна корелација помеѓу Бруто полисираната премија на осигурување и Бруто 

домашниот производ. Корелацијата на Бруто полисираната премија со извозот на стоки 

и услуги е позитивна и мала и најмала позитива корелација има со инфлацијата. Бруто 

полисираната премија ќе се зголеми за 0,81 % доколку Бруто домашниот производ се 

зголеми за 1%, доколку инвестициите се зголемат за 1% ќе дојде до зголемување на 

Бруто полисираната премија за 0,63%, Доколку извозот на стоки и услуги се зголеми за 

1%, Бруто полисираната премија ќе се зголеми за 0,29% и доколку дојде до пораст на 

инфлацијата за 1% Бруто полисираната премија ќе се зголеми за 0,8%. 

За подетално разгледување направивме и моделирање на серијата на Бруто полисирана 

премија при што како променливи за моделирањес е земени Бруто домашниот 

производ, инвестиции, извоз на стоки и услуги и инфлација. Резултатите од тоа 

моделирање се дадени во следната табела. 

Табела бр.3: Резултати од моделирањето (Регресиона анализа) 

Dependent Variable: BPP   

Method: Least Squares   

Sample: 2012 2021   

Included observations: 10   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     BDP 1.102759 0.545419 2.021857 0.0897 

INV 0.110751 0.176165 0.628678 0.5527 

ISU 0.234788 0.136008 1.726279 0.1350 

INF 0.930172 0.627685 1.481910 0.1889 

     
     R-squared 0.770336 Mean dependent var 5.627000 

Adjusted R-squared 0.655504 S.D. dependent var 5.411734 

S.E. of regression 3.176351 Akaike info criterion 5.438518 

Sum squared resid 60.53525 Schwarz criterion 5.559552 

Log likelihood -23.19259 Hannan-Quinn criter. 5.305744 

Durbin-Watson stat 1.507011    

 



Резултатите од табелата ни укажуваат дека растот на Бруто домашниот производ за 1 ќе 

предизвика зголемување на Бруто полисирана премија за 1,10%, растото на 

инвестициите за 1 ќе предизвика зголемување на Бруто полисирана премија за 0,11%, 

растот на извозот на стоки и услуги за 1 ќе предизвика зголемување на Бруто 

полисирана премија за 0,23% и растот на инфлаацијата за 1 ќе предизвика зголемување 

на Бруто полисирана премија за 1,93%. 

R –squared и Adjusted R - squared ни укажува дека избраните варијабли објаснуваат 70% 

од зависната варијабла, а останатите 30% се објаснуваат со варијабли кои не се 

вклучени во регресијата. R-squared преставува коефициент на детерминација со чија 

помош можеме да го утврдиме успехот во предвидувањето на вредностите на зависната 

променлива, односно претставува дел од варијансата на зависната променлива која е 

објаснета со објаснувачките променливи. Во нашиот случај објаснувачките 

променливи, објаснува 77% од зависната променлива. Приближен резултат од 66% се 

добива и со Adjusted R-squared кој преставува коефициент на детерминација 

прилагоден на бројот на степени на слобода кој преставува казна за додавање на 

регресори кои не придонесуваат за подобрување на објаснувачката моќ на моделот. 

Стандардна грешка мери колку е веродостоен коефициентот. Вредностите дадени во 

табелата на регресија укажува на стандардна грешка од коефициент за секоја 

променлива. Колку е помал овој коефициент толку е подобро. 

Променливите имаат позитивна вредност на т-статистиката, а соодветно и веројатноста 

за отфрлање на параметрите е блиска до нула. Ако го поделиме коефициентот со 

неговата стандардна грешка, ја добиваме нејзината t-статистика. 

Статистиката Т ни кажува дали коефициентот е значаен или не. Ако апсолутната t-

статистика (без позитивен или негативен знак) е поголема од критичната вредност на Т-

дистрибуцијата, тогаш коефициентот е значаен. 

Аkaike Information Criterion, Shwarz Criterion и Hannan-Quinn Criterion, преставуваат 

информатички критериуми кои се користат во изборот на модели за неповрзани 

алтернативи, при што се преферираат помали вредности. Во нашиот случај бидејќи 

користиме пет варијабли (една зависна и четири независна), резултатите од овие 

критериуми нема да ги коментираме, иако можеме да кажеме дека моделот е добро 

специфициран, бидејќи сите критериуми имаат слични резултати. 

Тестирањето на автокорелацијата со помош на Durbin-Watson методот во моделот ни 

укажува дека помеѓу избраните варијабли не постои автокорелација бидејќи вредноста 

е помала од 2 и е блиску до таа вредност, односно изнесува 1.51. 

 

Заклучок и препораки 

 Целта на овој труд е да се испита влијанието на осигурувањето врз економскиот 

раст во Македонија. За да го видиме како е развиен домашниот осигурителен сектор 

најпрво ги анализиравме параметрите густина и пенетрација на осигурување во период 

од 2010 до 2021 година. Иако овие два параметри бележат пораст од година во година, 

сепак можеме да кажиме дека македонскиот осигурителниот сектор е слабо развиен и 

дека се наоѓа на сам почеток доколку го споредиме со некоја поразвиена држава од нас. 

За да направиме анализа за влијанието на осигурувањето врз економскиот раст 

корстевме временска серија на: Бруто полисирана премија, Бруто домашен производ, 

инвестиции, извоз на стоки и услуги и инфлација за период од 2012 до 2021 година. 

Притоа направивме корелација на овие параметри за период кој го зедовме и дојдовме 



до заклучок дека истите се колерираат и измеѓу себе имаат позитивна корелација. 

Корелацијата за секоја детерминанта е интерпретирана во текстот претходно. 

Исто така направивме моделирање, односно регресиона анализа. Во моделирањето како 

зависна променлива ја користевме Бруто полисираната премија, додека како независни 

променливи ги користевме Бруто домашниот производ, инвестициите, инфлаацијата и 

извозот на стоки и услуги. На крај дојдовме до заклучок дека осигурувањето има 

големо влијание врз економскиот развој на една земја. 

Очекувано, највлијателна детерминанта во структурата на економскиот раст е Бруто 

полисираната премија. Корелацијата  Бруто домашниот производ кој ни претставува 

индикатор за економски раст со Бруто полисираната премија изнесува 0,81.  Исто така 

и инвестициите претставуваат индикатор за економски раст и тие во корелацијата со 

Бруто полисирана премија и изнесуваат 0,63. Исто така индикатор за економски раст 

вегува и извозот на стоки и услуги и инфлацијата и тие во корелација со Бруто 

полисираната премија имаат позитивна, но мала корелација. 

Овие параметар иако во најголем дел учествува во моделирање на Бруто полисираната 

премија, не е доволен за конечно креирање валиден модел на серијата. Потребен е 

поголем број на опсервации за поголема валидност на моделот. 

Сепак од добиените резултати може да заклучеме дека осигурувањето има големо 

влијание врз економскиот раст на една земја, случајов со Македонија. 

Со оглед на фактот што на македонскиот осигурителен пазар моментално активно 

работат 16 друштва за осигурување, од кои 5 друштва се за осигурување на живот, 

додека 11 друштва се за неживотно осигурување, треба да се поработат на зголемување 

на продажбата на полиси за осигурување. Со самата продажба на осигурителни полиси 

ќе дојде до зголемување на Бруто полисираната премија, а тоа ќе придонесе до пораст 

на Бруто домашниот производ, зголемување на инвестициите, зголемување на извозот 

на стока и сл., а тоа дирекно ќе се рефлектира на зголемување на економскиот раст на 

државата. 
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