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Tirgus apskats
Analizējot 2017. gada pirmā pusgada datus, redzam, ka

Relatīvi labāku sniegumu demonstrēja aktīvi ar lielāku

otrajā ceturksnī riska aktīvi turpināja ģenerēt pozitīvu

riska komponenti. Attīstības valstu akciju indekss MSCI

investīciju atdevi, taču tas notika lēnākā tempā nekā gada

Emerging Markets otrā ceturkšņa laikā pieauga vēl par

pirmajos trīs mēnešos.

6.3%, pusgadu noslēdzot ar 18.5% lēcienu. Rietumvalstu
akcijas (MSCI World indekss) kopš marta pacēlās par 4.2%,

Līdz pat jūnijam vairumā pasaules reģionu ekonomisko

pirmā pusgada pieaugumu paceļot līdz 11%.

datu plūsmā dominēja pozitīvi pārsteigumi. Noskaņojumu
uzlaboja arī politisko risku mazināšanās pēc Francijas

Ar pozitīvu, bet vājāku sniegumu izcēlās Eiropas akcijas.

vēlēšanām. Šie apstākļi veicināja gan akciju cenu izaugsmi,

Paaugstināta riska obligāciju segmentā attīstības valstu

gan obligāciju riska prēmiju samazināšanos.

obligāciju indeksa Bloomberg Barclays EM USD Aggregate
EUR-H vērtība otrajā ceturksnī palielinājās par 1.4%, bet

Gada otrajā ceturksnī neizpalika bez pasaules vadošo centrālo

pusgadā - par 4.1%.

banku ietekmes, kas visvairāk bija jūtama jūnijā. Federālo
Rezervju Sistēma (FRS) turpināja iesākto kursu, palielinot dolāra
bāzes likmes vēl par 25 bāzes punktiem. Turklāt tika uzsākta
diskusija par FRS bilances mazināšanu. Savukārt Eiropā nelielu
satraukumu un etalona likmju lēcienu izraisīja Eiropas Centrālās
Bankas norādes uz monetāro stimulu iespējamu mazināšanu.
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Tajā pat laikā Eiropas Centrālās Bankas faktora ietekmē
negatīvu sniegumu turpināja demonstrēt zemāka riska
obligācijas. Piemēram, Vācijas valdības parāda vērtspapīri

Finanšu tirgus segmentu sniegums
Pēdējie 12 mēneši (indeksēts, 2016.g. vidus = 100)

trīs mēnešos atnesa zaudējumus 1.1%, bet pusgada laikā 1.9% apmērā. Ne pārāk spožus rezultātus demonstrē atsevišķu

130

plānu struktūrā plaši pārstāvētās Latvijas valdības obligācijas –

125

tās pirmajā pusgadā atnesušas atdevi vidēji no 0% līdz 0.7%.

120

Visbeidzot – ievērojamu kritumu ceturkšņa ietvaros piedzīvoja

115

ASV dolārs. Tā vērtība pret eiro trīs mēnešos samazinājās par

110

6.7%, bet sešos mēnešos – par 7.9%. ASV dolāra investīcijas

105

kopējos valsts fondēto pensiju shēmas jeb pensiju 2.līmeņa
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plānu aktīvos veido aptuveni 5%.
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Attīstīto valstu akcijas
Attīstības valstu akcijas
Attīstības valstu USD obligācijas (EUR hedžētas)
Kvalitatīvas korporatīvās obligācijas (EUR hedžētas)
G7 valstu valdību obligācijas (EUR hedžētas)
Avots: MSCI un Bloomberg Barclays indeksi
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Pensiju 2. līmenis
Valsts fondēto pensiju
shēmas plānu sniegums

Pensiju 2. līmeņa plānu ienesīgums
2017. gada pirmā pusgada beigās
Vidējais ienesīgums
Konservatīvie plāni
Sabalansētie plāni
Aktīvie plāni
Visu plānu ienesīgums

1 gads

3 gadi*

5 gadi*

10 gadi*

0.20%
3.12%
4.88%

1.48%
2.28%
2.94%

2.31%
3.28%
4.11%

3.86%
3.43%
2.68%

3.50%

2.50%

3.56%

3.06%

2017. gada pirmais pusgads bijis labvēlīgāks aktīvās kategorijas
plāniem. Šīs kategorijas vidējais sniegums bijis 2.08% apmērā.

* Ienesīgums vidēji gadā
Avots: manapensija.lv, Latvijas Komercbanku asociācija

Tiem seko sabalansētie plāni ar 1.53% tīro ienesīgumu. Tikmēr
konservatīvie plāni vidēji nopelnījuši 0.09%.
Arī aizvadīto 12 mēnešu periodā augstāku ienesīgumu –
gandrīz 5% - saviem dalībniekiem nodrošinājuši aktīvās

Pensiju 2. līmeņa plānu vidējā daļas vērtība
2.60
2.40
2.20

kategorijas ieguldījumu plāni. Sabalansēto un konservatīvo

2.00

plānu vidējā atdeve bijusi attiecīgi +3.12% un +0.20%.

1.80
1.60

desmit gadus, saviem dalībniekiem šajā laika periodā

2017
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3.56% gadā. Savukārt tie plāni, kuri darbojas jau vismaz

2004

Pēdējos piecos gados visu plānu vidējais sniegums bijis

2003

1.40

Avots: manapensija.lv, LKA aprēķini

snieguši tīro atdevi 3.06% gadā.
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Pensiju 2. līmeņa plānu aktīvi

Pensiju 2. līmeņa plānu aktīvu kompozīcija
kopš to darbības sākuma, miljonos EUR

Valsts fondēto pensiju shēmas aktīvu vērtības
apjoms jeb iemaksas pensiju 2. līmeņa plānos
turpinājušas augt, sasniedzot 3 miljardu eiro
atzīmi. Sešu mēnešu laikā uzkrāto līdzekļu vērtība

492

palielinājusies par aptuveni 251 miljonu eiro.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācija
liecina, ka no kopējiem sistēmas aktīviem aptuveni
2.5 miljardus veido dalībnieku veiktās iemaksas, bet
492 miljonus – plānu ģenerētā peļņa no investīcijām.
Šī summa ir pensiju kapitāla tīrais pieaugums, no

2 524

kura atskaitītas visas ar līdzekļu pārvaldīšanu un
administrēšanu saistītās izmaksas (atlīdzības
pārvaldītājiem, turētājbankām un citas). 2017. gada
jūnija beigās vidējais uzkrājums uz vienu shēmas
dalībnieku ir 2377 eiro.

VSAA ieskaitītie līdzekļi
Plānu dalībnieku tīrā peļņa
Avots: manapensija.lv, LKA aprēķini
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Plānu investīciju struktūra

Pensiju 2. līmeņa aktīvo plānu
instrumentu struktūra

Latvijas Komercbanku asociācijas (LKA) apkopotie dati

100%

liecina, ka pensiju 2. līmeņa plānu pārvaldītāji gada otrajā

2%
29%

3%
31%

2%
27%

2%
32%

3%
26%

Citi ieguldījumu fondi

4%

4%

4%

30%

32%

32%

Akcijas un to fondi

56%

54%

Obligācijas un to fondi

2%
7%

Banku termiņdepozīti
Naudas līdzekļi

ceturksnī aktīvajos plānos mazinājuši obligāciju un to
fondu daļu. Salīdzinot ar marta beigām, to īpatsvars sarucis

80%

par 2 procentpunktiem, noslīdot līdz 54% no kategorijas
aktīviem. Akciju īpatsvars tikmēr saglabājies stabils (32%).
Ņemot vērā rekordzemās termiņnoguldījumu likmes,

48%
60%

57%
47%

49%
54%

55%

plānos turpina mazināties termiņnoguldījumu daļa,
sarūkot vēl par vienu procentpunktu līdz 2%. Naudas
līdzekļu īpatsvars pusgada beigās bija 7%.

40%

20%

14%

6%

13%
10%

0%

7%
2011

6%

4%

4%
8%

15%

4%
7%

3%
5%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017
(1.cet) (2.cet)
Avots: LKA aprēķini
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Pensiju 2. līmeņa plānu kopējā
struktūra, 2017. gada jūnijs
Tikmēr sabalansēto plānu struktūrā akcijās ieguldīto
līdzekļu daļa sarukusi par vienu procentpunktu līdz
16% no ieguldījumiem. Līdzīgi arī aktīvajos plānos
samazinājusies obligāciju un to fondu veidotā daļa
(no 74% līdz 71%). Brīvo naudas līdzekļu īpatsvars bija 8%.

10% Korporatīvās
obligācijas

38% Suverēnās
obligācijas

2% Akcijas
8% Naudas līdzekļi

Konservatīvo plānu struktūrā lielāko daļu ieguldījumu
(87%) nemainīgi veido obligācijas un to fondi, kas ir par
3 procentpunktiem vairāk nekā pusgada pirmajos trīs

3% Termiņnoguldījumi
3% Citi ieguldījumu fondi

mēnešos. Termiņnoguldījumu daļa pusgada beigās veido
5% no kategorijas neto aktīviem. Brīvo naudas līdzekļu
īpatsvars bija 8%.

16% Obligāciju fondi

21% Akciju
fondi

Avots: LKA aprēķini
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Pensiju 2. līmeņa plānu kopējo aktīvu jeb iemaksu
struktūras detalizētāks griezums liecina, ka 1.5 miljardi eiro
jeb puse no sistēmā uzkrātā pensiju kapitāla ieguldīta tiešā

Pensiju 2. līmeņa līdzekļu
izvietojums pa reģioniem

veidā akcijās un obligācijās. Termiņnoguldījumos izvietoti
3%, bet 8% no uzkrājuma ir brīvo naudas līdzekļu formā.
Savukārt ieguldījumu fondos – akciju, obligāciju un
alternatīvajos fondos (tostarp, riska kapitālā) – ieguldīti 40%
no sistēmas aktīviem.
Valūtu sadalījumā lielākā daļa pensiju 2. līmeņa plānu
līdzekļu nemainīgi ieguldīti eiro denominētos aktīvos (91.6%).
ASV dolāru pozīcijas veido 5.5% no aktīviem, bet pārējās

15% Globālie / starptautiskie
ieguldījumi
29% Latvija
7% Citas attīstības
valstis
2% Āzija
6% Ziemeļamerika

valūtās ieguldīti 3% no pensiju 2. līmeņa līdzekļiem.
Līdzekļu izvietojuma plānā pārvaldītāji turpinājuši ievērot
plašu reģionālu diversifikāciju. Pusgada beigās aptuveni 880
miljoni eiro no valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļiem bija

15% Eiropa
0,3% Krievija

25% Austrumeiropa

ieguldīti Latvijā. Ieguldījumi Austrumeiropā un citās Eiropas
valstīs veidoja, attiecīgi, 25% un 15% no aktīvu vērtības. Ap
15% ieguldījumu veikti valstīs ārpus Eiropas, bet atlikušie
15% ieguldīti starptautiskos tirgos.

Avots: LKA aprēķini
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Vispārēja informācija
2017. gada pirmā pusgada beigās valsts fondēto pensiju
shēmas līdzekļi tiek uzkrāti septiņu sabiedrību pārvaldītos
20 ieguldījumu plānos. Astoņi no tiem ir aktīvas stratēģijas
plāni, četri - sabalansētas stratēģijas plāni, bet astoņi plāni
veic ieguldījumus atbilstoši konservatīvai stratēģijai.
Kopumā valsts fondēto pensiju shēmā jūnija beigās ir
gandrīz 1.27 miljoni dalībnieku. No viņiem 813 tūkstoši
dalībnieku izvēlējušies aktīvās kategorijas plānus, 333
tūkstoši - konservatīvās kategorijas plānu, bet 123 tūkstoši –
plānus, kas ietilpst sabalansētajā kategorijā.
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Aktuālā tēma
Pensiju pārvaldīšana: vai zemākas
izmaksas nozīmē augstāku ienesīgumu?
Šajā apskatā aktuālās tēmas ietvaros vēlamies iepazīstināt

Valsts fondēto pensiju sistēma tiek cieši regulēta un

valsts fondēto pensiju dalībniekus un interesentus ar

pastāvīgi uzraudzīta. Atbildīgās valsts institūcijas seko

aktuālajām tendencēm regulējumos attiecībā uz

līdzi, lai sistēmas apkalpošanā iesaistītie – pensiju plāni,

2. pensiju līmeņa pārvaldīšanas komisiju apmēriem.

pārvaldīšanas sabiedrības, bankas – ievērotu pastāvošo
likumdošanas aktu prasības. Bet ne tikai. Institūciju

Latvijas valsts fondēto pensiju sistēmā daļa no nākotnē

uzdevums ir arī pielāgot likumus mainīgajai regulācijas

izmaksājamā pensiju kapitāla uzkrājas nevis kā valsts saistības

un finanšu tirgus videi. Tas ir loģisks, nerimstošs un

grāmatvedības ierakstu formā, bet gan kā reāli likvīdi finanšu

nebeidzams process.

aktīvi. Var teikt, “dzīva nauda”, kuras apjoms turklāt pastāvīgi
palielinās – pašlaik tie ir jau 3 miljardi eiro. Augot uzkrājumu
apjomam, tirgū parādās jauni spēlētāji - palielinās gan
atbildības, gan arī sistēmas komplicētības līmenis.
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Piemēram, 2007. gadā tika palielināts limits

statusā pieaicināti pārstāvji no ieguldījumu pārvaldes

ieguldījumiem kapitāla vērtspapīros no 30% līdz 50%.

sabiedrībām. Izvērtējot starptautisko praksi un globālās

2015. gadā mainīti ieguldījumu ierobežojumi, lai

tendences investīciju portfeļu pārvaldīšanas jomā, darba

atvieglotu ieguldījumus Latvijā. Šajā pašā gadā stājās

grupa veikusi intensīvu darbu, lai likumiski nostiprinātu

spēkā arī 2012. gadā izstrādātie grozījumi, kas bija vērsti

ievērojami zemākas pensiju 2. līmeņa pārvaldīšanas

uz pārvaldīšanas komisiju samazināšanu un vienlaicīgu to

komisijas nākotnē.

piesaisti investīciju rezultātiem. Maksimālā fiksētā
pārvaldīšanas komisija toreiz tika samazināta no 2% uz

Lai kļūtu par likumu, katrai iniciatīvai vēl jāiziet Latvijas

1% gadā, paralēli ieviešot limitētu papildu atlīdzību tiem

likumdošanas process. Darba grupa izstrādāja

pārvaldītājiem, kuru nodrošinātais neto investīciju

likumdošanas priekšlikumu variantus, kuri paredz vidējo

rezultāts būtu virs īstermiņa naudas tirgus atdeves.

pārvaldīšanas komisiju samazināšanos turpmākajos gados.

Šis pats process paredzēja arī turpmāku pārvaldīšanas

Mazas izmaksas automātiski negarantē augstāku

komisiju samazinājumu, pieaugot sistēmā uzkrāto aktīvu

ienesīgumu – vērtspapīru investīciju pasaulē tas ir primāri

apjomam. 2017. gada sākumā tika izveidota darba grupa,

atkarīgs no pārvaldītāja prasmes izvēlēties atbilstošāko

kurā ietilpst Labklājības ministrijas, Valsts sociālās

portfeļa stratēģiju, finanšu aktīvu kompozīciju un spējas

apdrošināšanas aģentūras, Finanšu un kapitāla tirgus

atlasīt atsevišķus vērtspapīrus.

komisijas un Latvijas Bankas speciālisti, kā arī ekspertu
Tomēr likumā iestrādātie komisijas maksu griesti garantē
to, ka klients neriskē pārmaksāt par pakalpojumu
neatkarīgi no izvēlētā pensiju pārvaldītāja.
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Pensiju 3. līmenis
Privāto pensiju fondu darbības apskats
Privāto pensiju fondu
pensiju plānu ienesīgumi
2017. gada pirmā pusgada beigās sabalansēto pensiju
plānu gada ienesīgums sasniedza 2.97%. Savukārt aktīvo
pensiju plānu gada ienesīgums uzrādīja 7.67% gada likmi.

Pensiju 3. līmeņa pensiju plānu
ienesīgums 2017. gada 30. jūnijs
Vidējais svērtais ienesīgums

No gada
sākuma

1 gads

3 gadi*

5 gadi*

10 gadi*

Sabalansētie plāni
Aktīvie plāni
Visu plānu vidējais ienesīgums

1,28

2,97

2,62

3,55

3,19

2,65

7,67

4,50

5,77

2,32

1,75

4,73

3,27

4,36

2,81

* Ienesīgums vidēji gadā
Avots: Latvijas Komercbanku asociācija

Pensiju plānu aktīvi
2017. gada pirmajā pusgadā pensiju plānu aktīvi jeb
iemaksas palielinājās visiem privātajiem pensiju fondiem.

Sabalansēto pensiju plānu piecu gadu ienesīgums bija

Pensiju plānu aktīvi pieauga par 6,65 milj. eiro jeb 1%,

3.55%, bet aktīvo pensiju plānu piecu gadu ienesīgums

sasniedzot 398,4 milj. eiro, kas ir 13% no pensiju 2. līmeņa

sastādīja 5.77%. Ilgtermiņa ienesīgums saglabājās stabils,

aktīvu summas.

un vidējā visu pensiju plānu investīciju atdeve desmit gados
bijusi 2.81% gadā.

Aktīvu pieaugums saistīts ar pozitīvu naudas plūsmu
pensiju plānos 8,5 milj. eiro apmērā, kas ir augstāks rādītājs
nekā pusgada pirmajā ceturksnī.
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Kopējās dalībnieku un to darba devēju iemaksas pensiju

Iedzīvotājiem ieteicams veikt regulāras iemaksas, un

plānos 2017. gada otrajā ceturksnī sasniedza 16,1 milj. eiro,

ieteicamā iemaksu likme mēnesī pēc dažādiem

kas par 9% jeb 1,2 milj. eiro pārsniedz 2017. gada pirmā

aprēķiniem veido ap 5-10% no mēneša bruto darba algas.

ceturkšņa iemaksu apjomu.
2017. gada 1. janvārī stājušies spēkā grozījumi likumā “Par

Individuālās iemaksas pensiju plānos

iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kurā veiktās izmaiņas
nosaka attaisnoto izdevumu piemērošanas kārtību par
iemaksām privātajos pensiju fondos.

2017. gada otrajā ceturksnī pensiju plānu dalībnieku
individuālās iemaksas sasniedza 13,7 miljonu eiro apjomu,

Lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus,

kas ir par 11% jeb 1,4 miljoniem eiro augstāks rādītājs nekā

privātās iemaksas, kas veiktas pēc 2017. gada 1. janvāra, ir

2017. gada pirmajā ceturksnī.

jāatstāj ieguldītas pensiju 3. līmenī vismaz gadā, kad tās ir
veiktas, kā arī nākamajā kalendārajā gadā. Iepriekšminētais

Vidējā iemaksa uz vienu dalībnieku mēnesī veidoja

nosacījums neattiecas uz pensiju plāna dalībnieku, kurš ir

aptuveni 4-5% no vidējās mēneša bruto darba

atzīts par 1. grupas invalīdu uz mūžu, kā arī pensiju plāna

samaksas. Tā kā vidējais dalībnieku vecums ir 48 gadi,

dalībnieka nāves gadījumā.

tad šāda iemaksu likme ir vērtējama kā izteikti
nepietiekoša, lai izveidotu pilnvērtīgu uzkrājumu līdz
valsts pensijas vecumam un būtiski kompensētu
ienākumu kritumu, kas sagaidāms no valsts pensijas.
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Darba devēju iemaksas pensiju plānos
Darba devēju iemaksu apjoms 2017. gada otrā ceturkšņa

Šādas sistēmas jau vairākus gadus darbojas Apvienotajā

laikā nav būtiski svārstījies salīdzinot ar šī gada pirmo

Karalistē, Dānijā, Jaunzēlandē un Austrālijā, ASV,

ceturksni, un tas sastāda 2,3 milj. eiro. Uzņēmumu skaits, kas

Nīderlandē, nesen arī Turcijā un citās valstīs. Austrijā un Īrijā

veic iemaksas par saviem darbiniekiem 2017. gada pirmo

par automātiskās darba devēju pensiju shēmas ieviešanas

sešu mēnešu laikā, sastādīja 973. Šie darba devēji veido

lietderību ir uzsāktas publiskās debates. Turklāt OECD šo

papildpensijas uzkrājumu kopumā 55 918 darbiniekiem jeb

sistēmu ieteikusi Vācijai 2016. gada aprīlī.

ap 6% no nodarbināto personu skaita Latvijā.
Piedāvātais ienākumu izlīdzināšanas mehānisms nodrošina
Reāli darba devēju līdzdalība privāto pensiju uzkrājumu

individuālu uzkrājumu veidošanu papildus valsts pensijai,

veidošanā Latvijā pieaug ļoti lēni, kas tāpat kā iepriekš

nevis uzskatāms par papildu slogu darba devējiem vai

skaidrojams ar to, ka ekonomiskās izaugsmes temps

darba ņēmējiem. Arī fakts, ka cilvēki dzīvo ilgāk, liek

pēdējos gados ir neliels.

valdībām apsvērt visaptverošus mehānismus, lai
nodrošinātu iedzīvotāju labklājību vecumdienās un

Aizvien vairāk Eiropas valstu pieņem lēmumus Darba

mazinātu sociālo spriedzi sabiedrībā.

likumos veikt izmaiņas, lai darba ņēmēju darba samaksas
struktūrā bez ikmēneša algas iekļautu arī obligātas darba
devēja iemaksas privātajam pensiju uzkrājumam
darbinieka labā.
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Izmaksas no privātajiem
pensiju fondiem

Privātā pensijas kapitāla pārskaitījumi
starp pensiju fondiem

2017. gada otrajā ceturksnī privātie pensiju fondi izmaksāja

Pensiju plānu dalībnieku aktivitāte attiecībā uz privātās

privātās pensijas kapitālu 7,5 milj. eiro apmērā, kas ir par

pensijas kapitāla pārvedumiem starp pensiju fondiem

25% jeb 2,5 milj. eiro mazāk nekā šī gada pirmajā

saglabājas salīdzinoši nelielos apjomos. 2017. gada otrajā

ceturksnī. Pensiju plānu dalībnieki papildpensijas kapitālu

ceturksnī starp pensiju fondiem pārskaitītais kapitāls

var saņemt kā regulāru izmaksu, pa daļām vai vienā

sasniedza 220 tūkstošus eiro jeb 3% no kopējā izmaksātā

maksājumā. Arvien vairāk dalībnieku izvēlas uzkrājumu

kapitāla apjoma.

saņemt regulāri vai pa daļām, kas būtu piemērotākais
uzkrājuma saņemšanas veids ilgtermiņā, ja ir uzkrāts
pietiekams kapitāls ilgtermiņa izmaksām.
94% jeb 7 miljoni eiro no kopējā izmaksātā kapitāla veido
izmaksas privātpersonām, kuru vecums pārsniedz 55
gadus. Kapitāla apjoms, kas tiek izmaksāts pensiju plānu
dalībnieku mantiniekiem kā mantojuma summa, ir 224
tūkstoši eiro. Kopā no dalības privātajos pensiju fondos
2017. gada otrajā ceturksnī izstājies 2781 dalībnieks.
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Vidējais uzkrātais privātās pensijas
kapitāls un dalībnieku vidējais vecums
Vidējais uzkrātais privātās pensijas kapitāls uz vienu
dalībnieku 2017. gada pirmā pusgada beigās gada laikā
palielinājās par 129 eiro uz vienu pensiju plāna dalībnieku,
un veidoja 1428 eiro.
Savukārt vidējais izmaksātais privātās pensijas kapitāls
privātpersonām bija 946 eiro, bet kolektīvās dalības līgumu
dalībniekiem - 2123 eiro.
2017. gada 30. jūnijā vidējais pensiju plānu dalībnieku
vecums sasniedza 48 gadus. Šis fakts vēl aizvien liecina par
to, ka pensiju 3. līmeņa dalībai cilvēki piesakās salīdzinoši
vēlu, kā arī par vispārējo demogrāfisko situāciju Latvijā sabiedrība pamazām noveco.

Pensiju plānu dalībnieki
Kopumā pensiju 3. līmenī savus uzkrājumus veido 278 925
dalībnieki jeb 22% no pensiju 2. līmeņa dalībnieku skaita.
80% no pensiju 3. līmeņa dalībniekiem ir individuālās
personas, 20% uzņēmumu darbinieki, par kuriem
iemaksas veic darba devēji.
Privāto pensiju krājēju skaits pieaug, taču tempi ir lēni.
Jauno dalībnieku skaits 2017. gada otrajā ceturksnī
sasniedza 5 818 personas.
Kā liecina starptautiskā prakse, brīvprātīgie pensiju
uzkrājumi veidojas lēni, it sevišķi gados jaunāku cilvēku
segmentā. Viņiem būtu iespēja jau ar nelielām iemaksām,
izmantojot ilgstošu darba stāžu, veidot nozīmīgu privāto
kapitālu tam laika periodam, kad ienākumi no algota
darba vairs nebūs. Līdz ar to aizvien aktuālāks kļūst
jautājums par visaptverošu un sistēmisku pieeju privāto
pensiju uzkrājumu veidošanā. Kā viens no starptautiski
atzītiem variantiem ir darba devēju obligātās privātās
pensiju shēmas, kas apskatā aprakstītas iepriekš.
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Pensiju plānu ieguldījumu struktūra

Pensiju 3. līmeņa pensiju plānu ieguldījumu struktūra

Pensiju 3. līmeņa pensiju plānu
ieguldījumu instrumenti
2017. gada 2. ceturksnī

2017. gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo
ceturksni, mainījusies tādējādi, ka ieguldījumi akciju

100%

fondos un akcijās ir nedaudz pieauguši, savukārt

90%

ieguldījumi obligāciju fondos un obligācijās nedaudz

80%

samazinājušies. Turklāt aktīvie plāni, salīdzinot ar
2016. gadu, par 7 procentpunktiem palielinājuši

8%

9%

Citi ieguldījumu fondi

13%

44%

Akcijas un to fondi

41%

Obligācijas un to fondi

2%
4%

Banku termiņnoguldījumi
Naudas līdzekļi

67%
70%

ieguldījumus akcijās. Savukārt sabalansētie - par

60%

3 procentpunktiem ieguldījumus akcijās.

50%
40%
30%
20%
10%

3%
9%

0%
Sabalansētie plāni

Aktīvie plāni
Avots: LKA
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2017. gada pirmā pusgada otrajā ceturksnī lielas izmaiņas
ieguldījumu izvietojumā pa reģioniem nav notikušas. Par
1 procentpunktu palielinājušies globālie ieguldījumi, bet

Pensiju 3. līmeņa līdzekļu
izlietojums pa reģioniem

par 2 procentpunktiem samazinājušies ieguldījumi
Ziemeļamerikā, apstājoties pie 7% no kopējiem pensiju
plānu aktīviem.
Ieguldījumu īpatsvars Latvijā pašlaik sastāda 24% no
kopējiem aktīviem. Latvijas finanšu un kapitāla tirgus
pagaidām nenodrošina pietiekamu klāstu finanšu
instrumentu ilgtermiņa uzkrājumu ieguldījumiem.
Pagaidām pieejamie instrumenti ir tikai Latvijas valdības
vērtspapīri un Latvenergo obligācijas.

100%

finanšu tirgus attīstības plānā būtu iekļaujama stratēģiska
pieeja - valdības, valsts atbalstītu vai pašvaldību projektu
finansēšanai nepieciešamos līdzekļus piesaistīt finanšu
instrumentu emisijai, nevis bankas kredītiem. Tāpat būtu
vēlama arī nekustamā īpašuma un mežu fondu attīstība.

16%

17%

17%

18%

6%
2%

6%
2%

7%

8%

8%

8%

6%
2%

90%
80%
70%

23%

23%

60%

8%
24%

3%

2%

Globālie / starptautiskie
ieguldījumi
Jaunattīstības valstis
Āzija

9%

7%

Ziemeļamerika

23%

23%

Eiropa (izņemot
Austrumeiropu)

17%

18%

Austrumeiropa

24%

24%

Latvija

2017
(1.cet)

2017
(2.cet)

50%
40%

Lai nodrošinātu Latvijas kapitāla tirgus izaugsmi nākotnē,

16%

30%

14%

31%

16%

29%

20%

17%

26%

10%
0%
2016
(2.cet)

2016
(3.cet)

2016
(4.cet)

Avots: LKA
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Vispārējā informācija
Latvijā šobrīd darbojas seši privātie pensiju fondi - pieci –

Sabiedrībai pieejami vairāki Interneta resursi

atklātie un viens slēgtais pensiju fonds, piedāvājot 18

www.manapensija.lv, www.lka.org.lv, kā arī katra privātā

dažādus pensiju plānus. Tie atšķiras pēc līdzekļu

pensiju fonda mājaslapas, kas sniedz iedzīvotājiem gan

ieguldīšanas stratēģijas un ienesīguma rādītājiem -

vispārēju informāciju par Latvijas valsts pensiju sistēmu,

četri pensiju plāni ar sabalansētu ieguldījumu stratēģiju,

gan arī konkrētus datus par pensiju plānu darbības

13 – ar aktīvu un viens – ar konservatīvu.

rezultātiem. Savukārt interneta vietnē www.latvija.lv
iedzīvotāji var noskaidrot savu pensiju 1. un 2. līmenī
uzkrāto kapitālu, kas ļauj aprēķināt nepieciešamo privātās
pensijas jeb pensiju 3. līmeņa kapitāla apjomu pensijas
vecumā. Nenoliedzami augstāku ienākumu līmeni pensijā
iedzīvotāji var sasniegt, izmantojot visas trīs pensiju
sistēmas komponentes.
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