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∗∗ Изминатата 2012 година МАПАС ја одбележа
10-годишнината од своето постоење,
како
и седум години од целосната оперативност
на системот на задолжително капитално
финансирано
пензиско
осигурување
и
три години од почетокот на доброволното
капитално финансирано пензиско осигурување.

∗∗ Во 2012 година МАПАС иницираше предлози
и активно учествуваше во изготвување за
измена на законите кои го уредуваат капитално
финансираното пензиско осигурување,
а
исто
така изготви и донесе подзаконските
акти за доуредување на законската материја.

∗∗ МАПАС се грижеше за правата и интересите
на 323.480 членовии распределени осигуреници
во задолжителните пензиски фондови и
16.755 членови на доброволни пензиски
фондови со вкупната вредност на средствата
во сите фондови од 346 милиони Евра.

∗∗ МАПАС се стекна со целосна институционална
независност со што за својата работа одговара
пред Собранието на Република Македонија
(со донесувањето на Законот за изменување
и дополнување на законот за задолжително
капитално финансирано пензиско осигурување
(Службен весник на РМ бр. 98/2012)).

∗∗ Во 2012 година МАПАС ги
спроведе
редовните вонтеренски и теренски контроли
на двете пензиски друштва, преку контрола на
работењето на друштвото
(институционална
контрола) и контрола на работењето со средствата
на пензиски фонд (финансиска контрола).

∗∗ Кон крајот на 2012 година Агенцијата се пресели
во нов објект кој овозможи подобри услови за работа
за вработените на Агенцијата. Исто така, со оваа
преселба се обезбеди голема заштеда на трошокот
за закупнина кој се плаќаше во изминатите години.

∗∗ Во насока на подобрување и усовршување на
супервизијата и проактивно делување, МАПАС
активно работеше на развивање на супервизијата
базирана на контрола на ризик, со помош на
проектот финансиран со средства од ИПА.

∗∗ Агенцијата, како членка на Меѓународната
организација на пензиски супервизори (ИОПС),
активно учествуваше во нејзината работа
определувајќи се за следење на принципите во
вршењето на својата регулаторна и супервизорска
функција изградени врзоснова на најдобрите
светски практики.

∗∗ Кон крајот на 2012 година и официјално
заврши ИПА Проектот за поддршка на
Агенцијата за супервизија на капитално
финансирано
пензиско
осигурување.
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Извештај за состојбите во капитално финансирано
пензиско осигурување 2012 година
Во април 2013 година Советот на експери на
Агенцијата го усвои седмиот годишен извештај
за состојбите во капитално финансираното
пензиско осигурување на Агенцијата за
супервизија на капитално финансирано пензиско
осигурување, којни сведочи за досегашните
резултати и придобивки од реформираниот
пензиски систем, со детален опис на состојбите во
двете компоненти на капитално финансираното
пензиско осигурување, вториот и третиот столб.

Финансиски резултат на
пензиските друштва
Двете пензиски друштва ја завршија 2012 година
со добивка и остварија и нето добивка и вкупна
сеопфатна добивка во 2012 година, како и
акумулирана добивка.
За својата работа друштвата наплатиле
надоместоци од членовите во вкупен износ 268
милиони денари

Преглед на светските состојби и трендови во пензиската област со акцент на капитално
финансираното пензиско осигурување
Имајќи го предвид значењето на пензискиот
систем за секоја земја, во светски рамки постојано
е актуелна дискусијата за пензиите, најразличните
дизајни на пензиските системи и сите видови на
пензиски столбови и проблемите и начините на
нивно надминување.
Во текот на 2012 година особено актуелна е
темата за супервизијата базирана на оценка на
ризик. Пензиските супервизори низ светот ги
следат финансиските сектори и се движат кон
пристап за супервизија врз основа на оценка
и контрола на ризиците со цел проактивно
дејствување. Понатаму, актуелни се дискусиите
за мултифондовите, надоместоците и трошоците,
финансиската едукација на населението, исплатата
на акумулираните средства, итн. Следењето на
овие новости е значајно и за унапредување на
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македонскиот пензиски систем, при сакам да
нагласам дека, пензискиот систем мора да се гледа
на долг рок.

Информации за втор столб

323 480 членови во
задолжителните пензиски
фондови
9% пораст во однос на 2011

25%
22%

распределени

доброволни
членови

75%

78%

потпишале
договор за

задолжителни

Околку 200 членови го промениле задолжителниот
пензиски фонд.
-110 членови преминале од НЛБз во КБПз
-63 членови преминале од КБПз во НЛБз.
Во 2012 г. возадолжителните пензиски фондови
уплатени се околу 3,8 милијарди денари и вкупно
средствата во задолжителните пензиски фондови
изнесуваат околу 20 милијарди денари (343
милиони евра).

членство

членови

65% од вкупниот број на осигуреници во Фондот
на ПИОМ се членови на двостолбниот пензиски
систем

Нето средства
9.774,67
НЛБз

милиони

Сметководствена
единица
139,225567
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5,66%

денари

Портфолио на задолжителните пензиски фондови
2012 година учеството на домашните државни
хартии од вредност е зголемено во однос на
претходната година и изнесува 65,24%, додека пак
учеството на банкарските депозити е намалено во
однос на претходната година и изнесува 13,81%.
На домашните акции им припаѓа мал дел од
портфолиото (3,68%), а потоа следат паричните
средства (0,17%) и побарувањата (1,00%). Нивото
на инвестиции во странство останува на скоро
исто како и претходната година и изнесува
15,63%. Инвестициите во странски хартии од
вредност вклучуваат инвестиции во акции од
странски издавачи (2,96%) и инвестиции во удели
на странски инвестициони фондови (12,67%).

Исплати од задолжителните пензиски фондови
Во 2012 година беа остварени 38 инвалидски
пензии и 72 семејни пензии од страна на членови
на вториот столб, односно членови на семејство на
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починат член, поради што нивните акумулирани
средства беа пренесени во Фондот на ПИОМ, кој ја
исплаќа инвалидската односно семејната пензија.

Информации за трет столб
75%

16 755 членови во доброволните
пензиски фондови

во пензиска шема со
професионална
сметка

37%пораст во однос на 2011

25%
со индивидуална
сметка

Во 2012 г. во доброволните пензиски фондови
уплатени се околу 78 милиони денари и вкупно
средствата во доброволните пензиски фондови
изнесуваат околу 200 милиони денари (3 милиони
евра).

Нето средства
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милиони
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денари

Портфолио на доброволните пензиски фондови
Во 2012 година најголемо учество во портфолиото
имаат обврзниците од домашни издавачи (38,6%),
потоа следуваат депозити во домашни банки
(29,88%), акции од домашни издавачи (13,48%),
инвестиции во странство (12,82% во удели
на инвестициони фондови и 2,25% во акции
на странски издавачи), 2,28% од средствата
се парични средства,0,03% од средствата се
побарувања и 0,67% во краткорочни хартии од
домашни издавачи.

Исплати од доброволните пензиски фондови
Во 2012 година беа извршени 83 исплати на повлекување на средствата, а мал дел се исплати
пензиски надоместок. Најголем дел од исплатите за случај на смрт со исплата на наследство. Од
се исплати во случај на старост со еднократно нив, 36 се исплатени од индивидуална сметка и 47
од професионална сметка.
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НОВОСТИ

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

Извештајот за работењето на МАПАС во 2012
година беше усвоен од Собранието на Република
Македонија на 26 јуни 2013 година
Согласно закон, МАПАС поднесува извештај за
својата работа за претходната година за усвојување
до Собранието на Република Македонија, до 30 јуни
во тековната година.
Советот на експерти на МАПАС на 30.04.2013
година го разгледа и усвои Извештајот за работењето
на МАПАС во 2012 година. Истиот беше усвоен од
Собранието на Република Македонија на 26 јуни
2013 година.

КАКО СЕ ПРЕСМЕТУВА ПЕНЗИЈАТА ОД
ПРВИОТ СТОЛБ?
Нивото на пензијата во првиот столб зависи од
годините на стаж и висината на платите. Пензијата
се пресметува како процент од просечните плати
на осигуреникот во текот на неговиот вкупен
работен век. Соодносот на пензијата и платата се
нарекува заменската стапка. Заменските стапки
од првиот столб варираат во зависност од полот
на лицето и должината на неговиот стаж.

КАКО СЕ ПРЕСМЕТУВА ПЕНЗИЈАТА ОД
ДВОСТОЛБНИОТ СИСТЕМ?

Учество во работата на ИОПС (Меѓународна
организиција на пензиски супервизори)

Член на двостолбен систем ќе прима пензија од
два извора: од првиот столб и од вториот столб.

Претставници на МАПАС, во јуни 2013 г.,
учествуваа на три настани организирани во
соработка на ИОПС и ОЕЦД и тоа: состанокот
на Техничкиот комитет на ИОПС, состанокот
на Работната група на ОЕЦД за приватни
пензии и 11-та Меѓународна работилницата за
пензии, осигурување и штедење на Dauphine
универзитетот во Париз.

Пензијата од прв столб се пресметува на ист
начин и за осигуреници во едностолбен и за
осигуреници во двостолбен систем т.е. зависи од
годините на стаж и висината на платата. Пензијата
се пресметува како процент од просечните
плати на осигуреникот во текот на неговиот
вкупен работен век. Единствена разлика има во
процентите за пресметка на пензијата. Имено,
кај осигурениците во едностолбен процентот е
поголем од оној кај осигурениците во двостолбен
систем, бидејќи осигурениците во двостолбен
систем ќе примаат пензија и од вториот столб.

Состанокот на Техничкиот комитет на ИОПС беше
редовен состанок кој опфати поголем број теми
и дискусии поврзани со проектите и работните
материјали на ИОПС. На состанокот на Работната
група на ОЕЦД за приватни пензии главна тема
беа принципите за долгорочно инвестирање,
основните принципите за регулирање на
приватните пензии и соодветноста на пензиите.
На 11-та Меѓународна работилницата за пензии,
осигурување и штедење имаше поголем број
панели на кои беа презентирани и дискутирани
истражувачки материјали во врска со пензиските
фондови, инвестирањето и ризиците и штедењето.

Пензиите од вториот столб ќе зависат од висината
на акумулираните средствата на индивидуалната
сметка на членот и возраста на пензионирање т.е.
годините на очекувано користење на пензијата.
Акумулираните средства пак зависната од
уплатените придонесите на осигуреникот,
приносите остварени од задолжителните
пензиски фондови и наплатените надоместоци.

Имате прашања или поплаки?
Јавете се во МАПАС или напишете порака на contact@mapas.mk
Агенција за супервизија на капитално финансирано
пензиско осигурување (МАПАС)
Стив Наумов 100, 1000 Скопје, Република Македонија
Тел: (02) 3224 229;3166 452

www.mapas.mk

