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Во организација на Актуари на светот и Македонското актуарско здружение, на 31 март 
и 1 април 2022 година во Скопје, Хотел Мериот, Северна Македонија, се одржа Првиот 
конгрес на Актуари на светот (Actuaries du Monde) и Регионална актуарска конференција 
за земјите на ЦИЕ и ЈИЕ за 2022 година, спонзорирано од  од Агенцијата за супервизија 
на осигурувањето на Северна Македонија, Националното Биро за осигурување на Северна 
Македонија, одделот за живот и ануитети на ИАА и компанијата Иксприм. 

На настанот во Скопје присуствуваа учесници од 31 држава  Австралија, Албанија, Белгија, 
Босна и Херцеговина, Брегот на Слоновата Коска, Бугарија, Гана , Германија, Ерменија,  
Индија, Ирска, Кенија, Косово, Мексико, Обединетото Кралство, Португалија, Романија, САД,  
Северна Македонија, Сенегал, Словенија, Србија, Того, Тунис, Финска, Франција, Холандија, 
Хрватска, Црна Гора, Швајцарија, Замбија, 85 учесници со директно присуство, а 48 учесници 
го следеа  настанот онлајн. 

Конгресот го отвори со воведно обраќање неговата екселенција, Министерот за финансии 
г-дин. Фатмир Бесими а потоа следеа и воведните говори  на  Претседателот на Актуари на 
Светот , г-дин. Жан Бертон, Претседателот на Совет на Експерти на Агенција за Супервизија 
на Осигурувањето (АСО), г-дин Крсте Шајноски и Претседателот на Македонското Актуарско 
Здружение г-ѓа Цветлана Маркулевска.

Модератор на Конференцијата на првиот ден беше Проф. д-р Климе Попоски, редовен 
професор на  Универзитетот Св. Климент Охридски и поранешен претседател на Советот на 
експерти на АСО.

Сесиите на првиот ден ги потенцираа актуарските предизвици при либерализацијата 
на тарифите за задолжителното осигурување од автоодговорност и транзицијата во 
Солвентност 2 стандардот во Централно Источниот и Северно Источниот регион во Европа. 
Г-ѓа Даниела Гету од Иксприм ги започна сесиите со преглед на пазарот на осигурување во 
Централно Источниот и Северно Источниот регион на Европа. Потоа, г-ѓа Лидија Пецигос 
Вишнич, Претседател на Хрватското Актуарско Здружение, зборуваше за либерализацијата 
на АО пазарот, а  Проф. Џулиен Труфин  од Универзитетот УЛБ од Белгија даде увид за 
употребата на ГЛМ Модели за оценување АО договори за осигурување. 

ПРВ АКТУАРСКИ КОНГРЕС НА
 АКТУАРИ НА СВЕТОТ (ACTUAIRES DU MONDE)

2022 ЦИЕ и ЈИЕ РЕГИОНАЛНА АКТУАРСКА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
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По ручекот, проф.д-р Игор Ивановски од Универзитетот св Кирил и Методиј ја претстави  
сесијата на  Проф.  Карел Ван Хуле од КУ Лувен од Белија и поранешно одговорно лице за 
развој на Солвентност II  во  Европската Комисија, ни објасна зошто Солвентност II би бил  
добaр за ЦИЕ и  ЈИЕ региони и додаде неколку услови за таа имплементација да може да 
биде успешна.

Потоа, г-дин Френк Шеперс, управен директор на канцеларијата на WTW во Келн, Германија, 
нa запозна со управување со ризикот на претпријатијата и неговата улога во транзицијата 
кон  Солвентност Il режимот. 

Пред крајот на денот, Елас Омонди, менаџер во ФСД Африка, опиша поедноставен капитален 
пристап, заснован на ризик, кој е развиен за некои Источно-африкански земји. 
На вториот ден, модератор на Конференцијата,  беше г-ѓа Гајане Арсенјан, заменик-претседател 
на Актуари на Светот,  Претседател на Актуарското друштво на Ерменија и  раководител 
на Наука за податоци во една од најголемите банки во Ерменија. Темите ја акцентираа 
финансиската вклученост преку микроосигурување како можност актуарите да разработат 
нови методи и промени  во традиционалната работа. Модератори на сесијата беа г-ѓа Рохаја 
Канди, извршен директор на ИФАГЕ, стручно училиште за осигурување и актуарски науки 
во Дакар, Сенегал, г-ѓа Орнела Кулоли, директор за образование во Албанскиoт финансиски 
регулатор, М. Педро Пачеко, извршен директор на “Превем Сегурос” во Мексико, заменик-
претседател на ИАА одделот за живот и професор Северин Арнолд од Универзитетот во 
Лозана, Швајцарија.

По воведните забелешки за улогата и развојот на Актуари на Светот од претседателот г-дин 
Жан Бертон и  извршениот директор г-ѓа Рената де Леерс , предавачи на првата сесија беа, 
г-ѓа Лиза Морган од ИЛО, г-дин Дејвид Аквеи, консултант за инклузивно осигурување и 
менаџер на проекти на Актуари на Светот во Того, г-дин Френсис Гота, Извршен директор 
на Финтех, АЈО Гана, презентира инклузивно здравствено осигурување и студии на случај 
во Гана и Того. 

Потоа, г-дин Ванс Абиса, Претседател и Извршен директор на Инклузив Гаранти, претстави 
неколку увиди за Индексирано Земјоделско осигурување во западна Африка, проследено со 
презентација за еволуцијата на индексот на принос на осигурителен производ на индискиот 
пазар од  страна на М.А. Картикејан, овластен актуар на Релијанс неживотно осигурување. 
По ручекот, г-дин Горазд Цибеј, директор на Агенцијата за супервизија на осигурувањето на 
Словенија и професорот Климе Попоски направија презентација за регулаторниот пејзаж 
за инклузивно осигурување во Централно Источниот регион на Европа. Потоа следеше 
сесија организирана од страна на ИАА одделот за живот за финансиско вклучување во 
осигурување на живот со предавање на г-ѓа Норма Алиша Росас, генерален директор на 
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Мексиканската асоцијација на осигурителни компании, за финансиска вклученост во осигурување 
на живот во Латинска Америка, М.Ролф Хупи, поранешен извршен директор на Групацијата Цирих 
и актуелен директор на микроосигурување брокер компанијата ПараЛајф Груп, за тоа зошто 
традиционалното осигурувањето не може да навлезе на пазарот на микроосигурување, бидејќи е  
различно, г-дин Лучијано Деварс, директор на Инсигниа Лајф во Мексико на развојот во текот на 15 
години на осигурителна компанија чија цел е вклучување на непривилегирани сектори кои не се 
таргетирани од традиционалниот осигурителен пазар.

Учесниците внимателно ги следеа презентациите,  активно партиципираа и  покажаа висока 
заинтересираност за  презентираните теми. Како што изјави г-дин Жан Бертон, претседателот на 
“Актуари на светот”: -„Либерализацијата на пазарот на Автомобилската Одговорност овозможува 
актуарите и осигурителните компании да ги  прилагодат осигурителните  производи на потребите 
на клиентите, а идната транзиција кон систем на Капитал базиран на Ризик претставува реален 
предизвик за акционерите. Истовремено, актуарите мора да се соочат со уште еден предизвик, 
наоѓање решенија за развој на финансиска инклузија од која 50% од светското население е  
исклучено, а токму оваа  извонредна  можност ја дава Актуари на светот“


