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Par Latvijas kapitāla tirgus attīstības veicināšanu
ar Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma
finansējumu
Latvijas Finanšu nozares asociācija, Latvijas Privātā un riska kapitāla asociācija, Finanšu
un kapitāla tirgus komisija un AS Nasdaq Riga (turpmāk - Birža) ir iepazinusies ar Kapitāla tirgus
attīstības akselerācijas fonda (turpmāk – CMDAF1) Baltijas mazo un vidējo komersantu (turpmāk
- MVK) sākotnējā publiskā piedāvājuma (turpmāk – IPO2) fonda projekta aprakstu (pielikumā),
ko pēc Baltijas valstu valdību lūguma Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas vadībā
izstrādā ārējā ekspertu komanda, un uzskatām, ka šī projekta ieviešana būtiski veicinās Latvijas
(un Baltijas) kapitāla tirgus attīstību, kā arī Latvijas uzņēmumu pieeju kapitālam un Latvijas
ekonomikas izaugsmi pēc-COVID-19 pandēmijas periodā. Valstis, kurās ir attīstīts kapitāla tirgus,
spēj operatīvāk un efektīvāk pārvarēt krīzes.3
Šobrīd tikai niecīgs skaits Latvijas uzņēmumu finansē savu darbību, izmantojot Biržas
sniegtās iespējas un priekšrocības. CMDAF Baltijas MVK IPO fonda iniciatīva paredz 8-10 Latvijas
uzņēmumu ienākšanu biržā tuvāko piecu gadu laikā. Plānotās aktivitātes tirgus ekosistēmas
pastāvīgā pilnveidē, tās dalībnieku izglītošanā un, protams, mazākuma akcionāru tiesību
aizsardzībā papildus radīs ievērojamu multiplikatora efektu, aktivizējot privāto sektoru. Minētais
noteikti rezultēsies jaunu emitentu un investoru skaita pieaugumā, kā arī kopējā tirgus attīstībā
un iedzīvotāju labklājības pieaugumā. Publiskā kapitāla aktivitātes pieaugums tirgū arī veicinās
Biržas kā “izejas” mehānisma pievilcību Latvijā strādājošajiem izaugsmes (riska) kapitāla
fondiem, kas pozitīvi ietekmēs privātā kapitāla attīstību un aktīvu iesaisti tirgū.
Latvijas uzņēmumu piekļuve relatīvi lētākam un ilgtspējīgākam publiskajam kapitālam
veicinās uzņēmumu tālāku, ilgtspējīgu izaugsmi, dodot tiem biežāk no MVK kategorijas sasniegt
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lielo uzņēmumu kategoriju, kas cieši saistās ar uzņēmuma augstāku produktivitāti,
konkurētspēju, eksportspēju un augstāku noturību pret ievainojamību dažādos ekonomiskajos
ciklos, kā arī labāku uzņēmumu pārvaldību un citām priekšrocībām. Tādējādi CMDAF Baltijas
MVK IPO fonda adekvāts finansējums ir vitāli svarīgs un nozīmīgs.
Jāuzsver, ka līdzīgas IPO fondu atbalsta iniciatīvas darbojas vai tiek ieviestas virknē citu
Eiropas valstu4. CMDAF Baltijas MVK IPO fonda projekta ieviešana nodrošinās, ka Latvijas
uzņēmumiem ir pieejams tāds pats atbalsts, kā to konkurentiem citās Eiropas valstīs. Piemēram,
Lietuvas valdība jau ir nolēmusi Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma5 resursus
izmantot CMDAF Baltijas MVK IPO fonda izveidei un darbam. Līdzvērtīga publisko resursu
atbalsta neesamība Latvijā vēl vairāk paplašinātu plaisu starp Lietuvas un Latvijas kapitāla tirgu
attīstības tempu. Igaunijā arī šobrīd norit produktīvas diskusijas par fonda finansēšanas avotu.
Svarīgi, ka visas Baltijas valstis izmanto vienu finansējuma avotu CMDAF Baltijas MVK IPO
fonda izveidei. Pretēji fonda izveide un darbība tiks būtiski apgrūtināta, jo finansējuma
pieejamības nosacījumi katram finansējuma avotam atšķirsies, tie būs pieejami dažādos
laikos, kā arī paredzēs atšķirīgus ierobežojumus. Rezultātā fonda pārvaldība tiks būtiski
apgrūtināta un kļūs neefektīva un smagnēja.
Ievērojot minēto, aicinām atbalstīt Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma
resursu piešķiršanu CMDAF Baltijas MVK IPO fonda izveidei un darbībai.
Pateicamies par līdzšinējo konstruktīvo sadarbību, spēju rast risinājumus situācijās, kurās
būtiski panākt samērīgāko un efektīvāko rezultātu, kā arī paužam gatavību sniegt nepieciešamo
atbalstu uzdevuma izpildē..
Pielikumā: CMDAF Baltijas MVK IPO Fonda projekta apraksts.
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