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Par ziņojuma projektu "Latvijas nacionālā kapitāla
tirgus attīstība un tā loma ekonomikas izaugsmē"
Latvijas Komercbanku asociācija (turpmāk – LKA) atzinīgi vērtē Pārresoru
koordinācijas centra (turpmāk – PKC) sagatavoto informatīvā ziņojuma "Latvijas
nacionālā kapitāla tirgus attīstība un tā loma ekonomikas izaugsmē" projektu (turpmāk
– Ziņojums). Šis ziņojums, mūsuprāt, ir labi strukturēts un papildināts ar vērtīgiem
piemēriem, kas atspoguļo Finanšu sektora attīstības plānā (turpmāk – FSAP) ietvertos
uzdevumus kapitāla tirgus attīstībai Latvijā.
Ziņojums tika apspriests LKA Finanšu instrumentu tirgus un ieguldījumu
pakalpojumu komitejā, tās dalībniekiem tiekoties ar Ziņojuma sagatavotājiem – PKC
vadību un ekspertiem.
Informējot par ziņojumu, PKC uzsvēra, ka pirmais solis Latvijas kapitāla tirgus
attīstībā varētu būt lielo valsts uzņēmumu obligāciju emisijas, kas ļautu šiem
uzņēmumiem piesaistīt savai attīstībai nepieciešamos finanšu līdzekļus. To apstiprina arī
nesen notikušās AS “Latvenergo” un AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" obligāciju
emisijas, kas tika labi izpārdotas. Vērtējot piedāvājumu, sanāksmes dalībnieki norādīja praksē ir redzams, ka šādu obligāciju pieprasījums aptuveni piecas reizes pārsniedz to
piedāvājumu. Tas nozīmē, ka ir reāli investori, arī pensiju fondi, kas labprāt iegādājas
šādus vērtspapīrus. Attīstoties kapitāla tirgiem, arvien aktuālāks kļūst jautājums par
vienotu Baltijas tirgu, jo interese par obligācijām ir arī Lietuvas un Igaunijas investoriem.
Šādām korporatīvām obligācijām, norādīja sanāksmes dalībnieki, atšķirībā no
uzņēmumu akcijām, ir skaidri un caurspīdīgi emisijas noteikumi, turklāt ieguldītāji ir
vairāk aizsargāti, kas atbilst šī brīža finanšu tirgus regulējošām prasībām.
Prakse pierāda, ka obligāciju emisija paaugstina uzņēmumu korporatīvās
pārvaldības līmeni. Tas ir labs pirmsākums un atbalsts sekojošām akciju emisijām.
Korporatīvā pārvaldība šobrīd ir problēma īpaši pašvaldību kapitālsabiedrībām, tādēļ
būtu svarīgi, vienlaikus paaugstinot pašvaldību kapitālsabiedrību korporatīvo
pārvaldību, sekmēt to aktivitāti iesaistoties kapitāla tirgos.
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Aicinām virzīt šo Ziņojumu apstiprināšanai valdībā, lai varētu ķerties pie
uzstādīto mērķu sasniegšanas, kas sekmētu FSAP noteikto uzdevumu izpildes.
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