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PRIEKŠVĀRDS /
Lai Baltijas valstīs ekonomiskā izaugsme būtu ilgtspējīga un rastos jaunas darbavietas, būtiski ir stiprināt kapitāla tirgu un padarīt
to pieejamāku uzņēmējiem. Valsts ekonomika var attīstīties tikai tad, ja palielinās vietējo uzņēmumu spēja radīt un sniegt
pievienoto vērtību. Tas nozīmē jaunu produktu izstrādi, jaunu darbinieku pieņemšanu, investēšanu ražošanas jaudās un jaunu
tirgu apgūšanu – taču to iespējams paveikt tikai tad, ja uzņēmumiem ir iespēja piesaistīt papildu kapitālu šādas izaugsmes
finansēšanai. Baltijas reģiona kapitāla tirgi patlaban ir samērā vāji attīstīti, tāpēc, lai uzlabotu situāciju, ir iespējams un
nepieciešams darīt ļoti daudz.
Pēdējos gados politiķi un eksperti visā pasaulē arvien vairāk uzsver, cik būtiski no ekonomiskā viedokļa ir veicināt akciju publiskos
piedāvājumus, ar kuru palīdzību privāti uzņēmumi pārdod savas akcijas publiskā tirdzniecībā biržās, tādējādi iegūstot kapitālu
straujākas izaugsmes finansēšanai. Atsaucoties uz valdības vēlmi uzlabot kapitāla pieejamību, 2011. gada oktobrī Amerikas
Savienotajās Valstīs publiskā piedāvājuma darba grupa, ko veidoja tirgus dalībnieki, publicēja savus atklājumus ziņojumā
“Rebuilding the IPO On-Ramp: Putting Emerging Companies and the Job Market Back on the Road to Growth”1. Eiropas Komisija
akciju publiskā piedāvājuma jautājumiem pievērsās tad, kad Eiropas tirgos valdīja "finanēšanas pārrāvums", 2013.gada martā
publicējot "zaļo grāmatu" "Long-Term Financing of the European Economy"2. Tajā pat gadā Nasdaq Nordic Zviedrijā uzsāka akciju
publiskā piedāvājuma darba grupas projektu,3 kam sekoja līdzīgi projekti Somijā4 un Dānijā5 – visi ar mērķi uzlabot publiskā
piedāvājuma klimatu. 2014. gada martā arī Eiropas biržu federācija (FESE) kopā ar citiem Eiropas kapitāla tirgus dalībniekiem
uzsāka publiskā piedāvājuma darba grupas projektu6.
Arī Baltijas valstīs dažādas ieinteresētās puses un kapitāla tirgus dalībnieki uzsākuši diskusijas par to, kādas ir vajadzības un kādi ir
iespējamie ceļi, lai veicinātu Baltijas kapitāla tirgus turpmāko attīstību un padarītu akciju publisko piedāvājumu pievilcīgāku.
Piemēram, 2012. gadā publiskās un privātās partnerības klastera FinanceEstonia kapitāla tirgus darba grupa apkopoja un publicēja
detalizētus ieteikumus vietējā kapitāla tirgus attīstībai7.
Pārsvarā ierosinātie pasākumi koncentrējas uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) 8, jo tiem Eiropas ekonomikā ir
noteicošā loma. Eiropā vairāk nekā 99,5% uzņēmumu ir mazi vai vidēji, privātajā sektorā tie nodrošina divas trešdaļas darbavietu,
un vairāk nekā puse no ES uzņēmumu radītās pievienotās vērtības ir MVU devums. Interesanti ir tas, ka ES-27 deviņi no katriem
desmit MVU būtībā ir mikrouzņēmumi ar mazāk nekā 10 strādājošajiem9.
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IPO Task Force: Rebuilding the IPO-on-Ramp, October 2011 - www.sec.gov/info/smallbus/acsec/rebuilding_the_ipo_on-ramp.pdf
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"Zaļā grāmata" Green Paper: Long-Term Financing of the European Economy, March 2013 –
eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9df9914f-6c89-48da-9c53-d9d6be7099fb.0009.03/DOC_1&format=PDF
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An Improved Climate for IPOs for Sweden’s Growth, September 2013 www.nasdaqomx.com/digitalAssets/87/87876_ipo_actionplan_20130925.pdf
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Economic Growth Through IPOs, May 2014 - www.nasdaqomx.com/digitalAssets/93/93832_economic-growth-through-ipos.pdf
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Recommendations for a Stronger IPO Climate for Denmark’s Growth, June 2014 www.nasdaqomx.com/digitalAssets/94/94750_cph-ipo-white-paper.pdf
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FESE paziņojums presei 2014. gada 17. martā: ”New Industry Task Force to propose solutions for Europe’s IPO revival” www.evca.eu/media/115303/press-release_ipo-task-force.pdf
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Development Proposals for Capital Markets, December 2012 www.financeestonia.eu/wp-content/uploads/2013/05/FinanceEstonia-development-proposals-for-capital-markets-.pdf
8

Mikrouzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu kategorijai pieskaitāmi uzņēmumi, kuri nodarbina mazāk nekā 250 strādājošos, un
kuriem vai nu gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus eiro, vai gada bilances kopsumma nepārsniedz 43 miljonus eiro ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf
9

EU SMEs in 2012: At the crossroads. Annual report on small and medium-sized enterprises in the EU, 2011/12, European Commission,
2012 - ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2012/annualreport_en.pdf
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Baltijas valstu ekonomikā MVU loma ir vēl lielāka – to īpatsvars visu uzņēmumu kopskaitā ir 99,8%, tajos nodarbināti 78% no
visiem strādājošajiem, un tie saražo 70% no kopējās pievienotās vērtības 10. Līdz ar to augošu uzņēmumu atbalstīšana un
finansējuma pieejamības nodrošināšana ir būtiska, lai Baltijas valstīs veicinātu nodarbinātību un uzlabotu ekonomikas rādītājus
kopumā.
Nepieciešams daudz vairāk atbalstīt reģiona kapitāla tirgus potenciālu, lai finansējumu novirzītu Baltijas uzņēmumiem. Lai gūtu
izvērstāku problēmas analīzi un izveidotu pasākumu sarakstu publiskā piedāvājuma klimata uzlabošanai Baltijas reģionā, Nasdaq
grupas biržas Tallinā, Rīgā un Viļņā (turpmāk – "Nasdaq Baltic" vai "birža") plašās diskusijās iesaistīja uzņēmēju un investoru
aprindu pārstāvjus. Šis pārskats apkopo galvenās konstatācijas.
Izskatot ierosināto pasākumu sarakstu, svarīgi ir paturēt prātā, ka reģiona kapitāla tirgus patiesai spēcināšanai nepietiks vien ar
nedaudziem atsevišķiem un samērā "maigiem" pasākumiem. Lai gūtu taustāmus rezultātus, nepieciešami tādi pasākumi, kas būtu
pietiekoši spēcīgi un darbotos ilgtermiņā, un kas vienlīdz atbalstītu gan tirgus piedāvājuma, gan pieprasījuma pusi. Mēs patiesi
ceram, ka šis pārskats rosinās reālas darbības, kas Baltijas publiskā piedāvājuma tirgu virzīs atpakaļ uz izaugsmes ceļa – ar visu
pozitīvo, ko tas varētu dot tautsaimniecībai.

10

The SME Performance Review, European Commission –
ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/
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BALTIJAS KAPITĀLA TIRGUS /
Jau vairāk nekā 20 gadus Nasdaq Baltic ir spēlējis nozīmīgu lomu Baltijas tirgū, palīdzot uzņēmumiem piesaistīt finansējumu gan
kā ieguldījumu pamatkapitālā, gan ar parāda vērtspapīru palīdzību, līdz ar to radot jaunas darbavietas. Birža uztur regulētu,
atklātu un efektīvu tirgus infrastruktūru. Tā tiecas kļūt par efektīvu kanālu uzņēmumiem kapitāla piesaistei, kā arī veicina
institucionālo un privāto investoru iesaistīšanos vērtspapīru sākotnējā izplatīšanā un otrreizējā tirgū.
Pagājušā gadsimta 90.gadu sākumā Baltijas valstīs aizsākās strauja valsts īpašumu privatizācija. Privatizācijas pirmā kārta veiksmīgi
noslēdzās 1993.- 1994.gadā, un rezultātā plašas sabiedrības īpašumā nonāca kapitāla vērtspapīri. Tas savukārt kļuva par galveno
iemeslu, lai uzreiz pēc tam, kad tika pieņemti pirmie likumi par vērtspapīru tirgu, visās trijās Baltijas valstīs dibinātos fondu biržas.
Viļņas Fondu biržā tirdzniecība uzsākās 1993. gada septembrī, 1995. gada jūlijā tai sekoja Rīgas Fondu birža, bet 1996. gada maijā
– Tallinas Fondu birža.
Pirmajos darbības gados biržā noritēja visai aktīva tirdzniecība. Tā šķita pievilcīga gan investoriem, gan emitentiem, jo nebija citu
investēšanai piemērotu alternatīvu produktu. Tolaik banku sistēma nebija tik spēcīga kāda tā ir tagad, arī investīciju fondi bija
mazāk attīstīti. Tādēļ, lai iegūtu finansējumu, uzņēmumi savas akcijas sāka kotēt biržā. Tomēr ar laiku uzradās stratēģiskie
investori un atpirka akcijas , līdz ar ko šo uzņēmumu kotēšana biržā vēlāk tika pārtraukta. Tā kā arī investori īpaši lūkojās pēc
caurskatāmības un atklātas uzņēmumu vadības, daudzi no atpirktajiem uzņēmumiem bija tādi, kurus iecienījuši tieši privātie
ieguldītāji: Hansapank, Eesti Telekom, Mazeikiu Nafta un citi.
Baltijas tirgū bija vēl viens ļoti aktīvs periods – no 2005. līdz 2008. gadam, kad notika vairāk nekā 10 akciju publiskie piedāvājumi,
no jauna piesaistot kapitālu aptuveni 500 miljonu eiro vērtībā, tai skaitā 70 miljonus eiro no privātajiem investoriem. Taču pēc
2008. gada tirgus krituma uzplaukums apsīka. Samazinājās arī tirdzniecības apgrozījums, jo no biržas sarakstiem tika izslēgtas lielo
"flagmaņu" akcijas. Līdz ar to pēdējos gadus publiskā piedāvājuma tirgus Baltijas valstīs ir pavisam apsīcis, un arī biržas
tirdzniecības rādītāji kopumā uzrāda ievērojamu lejupslīdes tendenci.
Akciju tirdzniecība Baltijas biržās 2008.-2014.g.
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Statistika atklāj, ka Baltijas kapitāla tirgus potenciāls netiek pietiekami izmantots. 2013. gada beigās kapitāla vērtspapīru tirgus
kapitalizācija Igaunijā bija 10,2% no IKP, Latvijā – 4,2%, bet Lietuvā – 8,4%. Salīdzinājumam – eirozonā kopumā tā bija 51%, bet
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pasaulē – 75%11. Savukārt kapitāla vērtspapīru apgrozījums Igaunijā bija 1% no IKP, Latvijā – 0,1%, bet Lietuvā – 0,3%, turpretim
eirozonā tas bija vairāk nekā 40%, bet pasaulē – 70%12.
Lai aktivizētu tirgu un padarītu to pamanāmāku, Nasdaq Baltic nemitīgi strādā pie tā, lai Baltijas tirgu izveidotu par reģionālo tirgu.
Pamatprincips ir reģionam piesaistīt vairāk investoru, Baltijas tirgu piedāvājot kā vienotu tirgu un atvieglojot pārrobežu darījumu
veikšanu un norēķinus. Tas ietver vienas un tās pašas tirdzniecības sistēmas INET lietošanu, kuru izmanto Ziemeļvalstīs, norēķinu
sistēmu savstarpējo sasaistīšanu, noteikumu un tirgus prakses saskaņošanu. Mērķis ir samazināt izmaksas arī pārrobežu
darījumiem. To iespējams paveikt, palīdzot ārvalstu investoriem ietaupīt laiku un naudu, lai tie iepazītos ar tirgu un nodrošinātu
atbilstību prasībām.
Svarīgi ir padarīt Nasdaq Baltic un vietējos kapitāla tirgus pamanāmākus plašsaziņas līdzekļos, tostarp elektroniskajos, un turpināt
sadarbību ar tirgus dalībniekiem, lai informētu sabiedrību par priekšrocībām, kādas piedāvā aktīvs kapitāla tirgus un vienota
platforma investēšanai.
Tāpat būtiski, ir panākt galveno ieinteresēto pušu, īpaši valdību, politiķu un otrā līmeņa pensiju fondu pārvaldnieku, atbalstu.
Nepieciešams plašs sabiedrības atbalsts, lai stimulētu svarīgu lēmumu pieņemšanu par, piemēram, valsts uzņēmumu (VU) akciju
sākotnējo un otrreizējo izvietošanu, jaunu uzņēmumu ienākšanu biržā, veicinātu labāku korporatīvās pārvaldības praksi un
apjomīgākas pašmāju investīcijas.
Šajā kontekstā tiek ierosināts veikt virkni pasākumu, kuri būtu īstenojami sadarbībā ar tirgus dalībniekiem, valsts iestādēm un
likumdevējiem.

11
12

The World Bank, 2012 data (5.4 World Development Indicators, Stock Market)
Turpat
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UZ EMITENTIEM VĒRSTI PASĀKUMI /
Sabiedrības informētība un izpratne par kotēšanos biržā
Baltijas tirgus galvenā problēma ir nepietiekams biržā kotēto uzņēmumu skaits. Jo vairāk uzņēmumu tirgū, jo pievilcīgāks tas būs
investoriem. Faktori, kādēļ kotēšanās biržā potenciālajiem emitentiem varētu šķist ne tik pievilcīga, ir bailes no smagākas
administratīvās nastas un pastiprinātas sabiedrības uzmanības.
Baltijas valstīs daudziem uzņēmumiem, īpaši mazajiem un vidējiem, nav pa prātam doma, ka viņi piesaistīs sabiedrības uzmanību
un atradīsies kā zem lupas. Uzņēmēji raizējas, ka atspoguļojums plašsaziņas līdzekļos mēdz būt ar nesamērīgi negatīvu pieskaņu.
Tirgus dalībnieki var palīdzēt, rosinot plašsaziņas līdzekļus vairāk pievērsties vērtspapīru tirgus pozitīvajiem aspektiem. Iespējams
pastiprināti pievērst uzmanību tai svarīgajai lomai, kāda kapitāla tirgum ir kapitāla sadalē, izaugsmes veicināšanā, darbavietu
radīšanā un turības vairošanā, veidojot ilgtermiņa uzkrājumus.
Daudz var darīt, uzlabojot izpratni par to, ko vispār nozīmē laist vērtspapīrus publiskā apritē un uzsākt uzņēmuma kotēšanu biržā.
Tirgus dalībniekiem sistemātiski un vienprātīgi jādarbojas, lai radītu pozitīvu noskaņojumu par vērtspapīru laišanu publiskā apritē.
Jācenšas vairot tādu veiksmīgo kotēšanās kandidātu publicitāti, kuru pozitīvais piemērs kalpotu par paraugu visam tirgum.
Nepieciešams:

•
•
•

Panākt uzņēmumu informētību par to, ka vērtspapīru nonākšana publiskā apritē palīdz uzņēmumiem augt un radīt
darbavietas, nodrošina uzņēmumiem lielāku publicitāti un dara to zīmolu vērtīgāku.
Organizēt kopīgas tikšanās ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, lai viņi gūtu labāku izpratni par priekšrocībām, ko piedāvā
attīstīts reģionālais vērtspapīru tirgus.
Ikgadējā "Baltic Market Awards" projekta ietvaros atzinīgi novērtēt kapitāla tirgus attīstības aktīvākos veicinātājus.

Privātu uzņēmumu piesaistīšana
Baltijas valstīs ir daudz uzņēmumu, kuri būtu piemēroti kotēšanai biržā. Biržas galvenais uzdevums ir vairot potenciālo biržas
uzņēmumu īpašnieku un vadītāju zināšanas un informētību. Patlaban tas notiek individuālu tikšanos veidā, kā arī ar publikācijām
un komentāriem plašsaziņas līdzekļos, rīkojot seminārus, konferences par finanšu tirgu u.c. aktivitātes. Šie centieni ir no svara, lai
kliedētu daudzos pastāvošos mītus un neizpratni, un arī tāpēc, ka patlaban Baltijas valstīs banku finansējums ir dominējošais
finansēšanas avots, aizēnojot citas finansēšanas iespējas, kuras var tā arī palikt nepamanītas.
Potenciālo emitentu īpašniekus un vadītājus būtu nepieciešamas labāk informēt par visu kotēšanai biržā piemēroto instrumentu
klāstu. Optimālais risinājums var būt visdažādākais atkarībā no uzņēmuma kapitāla struktūras un finansējuma nepieciešamības.
Bieži vien bez ievērības tiek atstāta iespēja kotēt uzņēmuma obligācijas, kaut gan tādējādi uzņēmums var gūt vērtīgu pieredzi.
Privāto uzņēmumu attieksmi iespaido arī Baltijas valstu valdību rīcība un retorika. Attīstītos tirgos valsti parasti uzlūko kā paraugu.
Kā valsts parāda vērtspapīru, tā arī valsts uzņēmumu (VU) akciju un obligāciju kotēšana biržā ir pamudinājums privātiem
uzņēmumiem laist vērtspapīrus publiskā apritē. Piemēram, Latvijā ilgā valsts parādzīmju emitēšanas vēsture izveidoja aktīvu tirgu
uzņēmumu obligāciju emitentiem. Diemžēl Igaunijā šādas pieredzes nav. Kaut gan 21. gadsimta pirmajos gados uzņēmumu
obligāciju tirgus bija samērā aktīvs, patlaban aktivitāte ir apsīkusi pavisam. Jāpieliek centieni, lai privātos uzņēmumus motivētu
izlaist kvalitatīvas obligācijas, taču šiem centieniem jāiet rokrokā ar izmaiņām Igaunijas likumdošanā attiecībā uz procentu
ieņēmumu aplikšanu ar nodokļiem (sīkāks iztirzājums sekos).
Lai Baltijā augošajiem uzņēmumiem atvieglotu pieeju kapitāla tirgiem, Nasdaq Baltic biržas izveidojušas alternatīvo tirgu First
North Baltic, kas ir daudzpusējā tirdzniecības sistēma (neregulētais tirgus) ar ne tik stingriem noteikumiem un mazākām
izmaksām. No 2015. gada First North Baltic tirgū varēs iekļaut arī uzņēmumu obligācijas.
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Nepieciešams:

•

•
•

Nodrošināt pietiekami ciešu sadarbību starp Nasdaq Baltic un citām ieinteresētajām pusēm (t.sk. valsts institūcijām), lai
atbalstītu MVU izaugsmi, izmantojot kapitāla tirgu (t.sk. iespējas kopīgai kapitāla finansēšanai, kotēšanās uzsākšanas izmaksu
kompensācija u.c.).
Aizsākt diskusiju un izveidot ciešāku sadarbību ar privātajiem investoriem, kuri iegulda kapitāla vērtspapīros, piedāvā riska
kapitālu vai ir biznesa "eņģeļi", lai rosinātu viņus investēt caur biržu vai First North Baltic.
Uzlabot informētību par First North Baltic parāda vērtspapīru tirgu, kurš MVU piedāvā izmaksu ziņā izdevīgāku iespēju
papildu finansējuma piesaistei.

Investoru attiecības un korporatīvā pārvaldība
Nepieciešami dažādi pasākumi, lai turpinātu veicināt labu korporatīvo pārvaldību un investoru attiecību uzturēšanu augstā
kvalitātē. Kotētajiem uzņēmumiem jāpalīdz uzlabot izpratne, ka aktīvas un atklātas investoru attiecības pozitīvi ietekmē
uzņēmuma vērtību. "Baltic Market Awards" konkurss, kurā katru gadu tiek noskaidroti uzņēmumi ar vislabākajām investoru
attiecībām, ir viens no paņēmieniem, kā Nasdaq Baltic rosina emitentus piedalīties gan vietējos, gan starptautiskos investoriem
paredzētos pasākumos; rosina organizēt vebinārus (tīmekļseminārus) un tikšanās ar investoriem, kā arī veikt citus pasākumus šajā
jomā.
Birža ir izstrādājusi emitentiem paredzētas vadlīnijas informācijas atklāšanai, un šādi centieni būtu jāturpina. Vadlīnijas un
dokumentu sagataves, kā arī vebināru un ikgadējo akcionāru sapulču rīkošanas pakalpojumi atvieglo emitentiem investoru
attiecību un atklātības pozicionēšanu augstākā līmenī.
Īpaši jācenšas palīdzēt emitentiem, kuri tirgū ienākuši valsts īpašuma masveida privatizācijas rezultātā un vēl nav atklājuši
priekšrocības, ko dod aktīvas investoru attiecības. Tā kā viņu uzņēmumi biržā tiek kotēti tikai vēsturiski izveidojušos iemeslu dēļ,
viņi dažkārt jūtas kā ķīlnieki un ir ne pārāk ieinteresēti veidot vai uzlabot investoru attiecības.
Nepieciešams:

•
•
•
•

Analizēt patlaban biržā kotēto uzņēmumu korporatīvās pārvaldības praksi. Visās Baltijas valstīs pārskatīt korporatīvās
pārvaldības principus, lai uzlabotu uzņēmumu korporatīvās pārvaldības ziņojumu kvalitāti un pienesumu.
Individuāli tiekoties ar uzņēmumiem, kā arī ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību skaidrot, cik svarīga nozīme ir labai
korporatīvai pārvaldībai.
Emitentu vajadzībām izstrādāt vēl papildu vadlīnijas un dokumentu sagataves, un pielikt vairāk pūļu, lai palīdzētu izglītot
emitentus, nodrošinot pastāvīgu informācijas plūsmu - gan tad, kad veicas labi, gan arī tad, kad neiet tik gludi.
Popularizēt vebinārus kā vienu no visērtākajiem un emitentiem vispieejamākajiem līdzekļiem, lai regulāri uzturētu kontaktu
ar visiem ieinteresētajiem investoriem.

Valsts uzņēmumu piesaistīšana
Baltijas valstīs ir daudz kvalitatīvu un kotēšanai piemērotu valsts uzņēmumu (VU). No valsts puses būtu sapratīgi atbrīvoties no
uzņēmumiem, kuriem nav stratēģiskas nozīmes, pilnībā vai daļēji tos pārdodot vai pakāpeniski palielinot brīvā apgrozībā esošo
akciju īpatsvaru. Dažiem VU, kuri jau tiek kotēti biržā, brīvā apgrozībā esošo akciju skaits ir pavisam mazs, un tas nākotnē būtu
jāpalielina ar akciju publiskā piedāvājuma palīdzību, lai veicinātu aktīvāku tirdzniecību.
Nav šaubu, ka, pirms uzsākt valsts uzņēmumu kotēšanu biržā, nepieciešama rūpīga analīze un atbilstošu investēšanas
piedāvājumu izstrāde. Dažos VU varētu būt nepieciešama pārstrukturēšana vai reorganizācija, lai nodalītu aktīvus un dažādas
darbības jomas. Atsevišķos VU varētu arī būt nepieciešamas pārmaiņas to korporatīvajā pārvaldībā vai jaunu politikas nostādņu
pieņemšana, lai nodrošinātu mazākuma akcionāru interešu aizstāvību.
Lielāko VU ienākšana biržā būtiski veicinātu Baltijas tirgus aktivizēšanu, jo šādas akcijas, ja vien ir pietiekams brīvā apgrozībā
esošais akciju skaits, mēdz pievilināt ne tikai vietējos, bet arī ārvalstu institucionālos un privātos investorus. Pastāv stabils
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pieprasījums, tai skaitā no reģionālajiem un vietējiem pensiju fondiem, kuram vajadzētu atbildēt ar investīcijām pievilcīgu objektu
piedāvājumu.
Lai no jauna iedzīvinātu reģionālo obligāciju tirgu, valstu valdības arī varētu mudināt valsts uzņēmumus daļu no esošā parāda
pārfinansēt, laižot publiskā apritē obligācijas. Nesen bijis labs piemērs – pilnībā valstij piederošs Latvijas uzņēmums Latvenergo,
kurš emitēja obligācijas un uzsāka to kotēšanu Nasdaq Baltijas obligāciju tirgū. Pēc šādām obligācijām ir pieprasījums, un
atkārtotas emisijas varētu obligāciju tirgu pārvērst par patiesi alternatīvu finansēšanas avotu kā valsts, tā privātiem uzņēmumiem.
Nepieciešams:

•
•

•

Valsts politikā attiecībā uz valstij piederošo uzņēmumu kapitāldaļu iekļaut mērķus, kas ir VU kotēšana biržā un brīvā
apgrozībā esošo akciju skaita palielināšana jau kotētajiem uzņēmumiem.
Mudināt VU aktīvāk iesaistīties obligāciju tirgū. Pārskatīt pašreizējās valsts uzņēmumu finansēšanas iespējas un popularizēt
uzņēmuma obligāciju publisko piedāvājumu, lai mazinātu spiedienu uz valsts budžetu un vietējiem investoriem piedāvātu
daudzveidīgas investīciju iespējas vietējos uzņēmumos.
Publisko obligāciju emisijas izmantot apjomīgu stratēģisko infrastruktūras projektu finansēšanai (ceļi, dzelzceļi, ostas utt.) un
šo projektu ātrākai īstenošanai.

Valsts obligāciju emitēšana un kotēšana Igaunijā
Latvijas un Lietuvas obligāciju tirgū valsts obligāciju kotēšana ir stimulējošs faktors. Arī Igaunijā valsts obligāciju emitēšana, īpaši,
ja tā notiktu publiskā piedāvājuma veidā, būtu ļoti plats solis obligāciju tirgus atdzīvināšanas virzienā.
Valsts obligāciju likme nosaka "bezriska" peļņas normu, kuru valstī izmanto citu finanšu aktīvu vērtēšanai. Ja "bezriska" peļņas
normu nav iespējams noteikt pēc tirgus instrumentiem, kā tas patlaban ir Igaunijā, tad darījuma puses ir spiestas izmantot
aplēses, un iznākumā finanšu aktīvi bieži vien tiek novērtēti pārāk zemu.
Valsts obligācijas arī palielinātu piemērotu vietējo ilgtermiņa investīciju instrumentu piedāvājumu, kas patlaban Igaunijā ir visai
niecīgs. Tās dotu iespēju ilgtermiņa vietējos uzkrājumus, tostarp otrā līmeņa pensiju fondu līdzekļu un privātpersonu uzkrājumus,
ieguldīt visaugstākās kvalitātes vietējos aktīvos.
Nepieciešams:

•
•

No jauna izvērtēt alternatīvas valsts investīciju un tautsaimniecības izaugsmes finansēšanai, apsverot reģionālo kapitāla tirgu
piedāvātās iespējas.
Veikt pētījumu par potenciālo guvumu no valsts obligāciju emitēšanas Igaunijā, tostarp par to, kā tas ietekmētu līdzšinējo
banku aizdevumu aizvietošanu ar biržā kotētām valsts obligācijām, par šādu obligāciju izmantošanu privātpersonu uzkrājumu
un institucionālo investoru naudas piesaistīšanai utt..

Ārvalstu emitentu piesaistīšana, paralēlā kotēšana
Darījumu veikšana biržā kļūst pievilcīgāka, ja tajā tiek kotēti vairāk daudzveidīgu uzņēmumu. Nasdaq Baltic biržas varētu padarīt
pievilcīgākas, tajās kotējot ārvalstu uzņēmumus.
Birža var atlasīt potenciālos kandidātus kotēšanai, un tiem ārvalstu uzņēmumiem, kuriem akcionāri ir no Baltijas valstīm vai kuri
tur veic saimniecisko darbību, aktīvi piedāvāt paralēlo kotēšanos kā otrajā biržā. Paralēlo kotēšanos Baltijas valstīs jāpiedāvā arī
tiem vietējiem uzņēmumiem, kuri pauduši nodomu kotēties ārpus reģiona.
Turklāt, potenciālie emitenti no reģioniem ārpus Eiropas Savienības Baltijas valstis saskata kā vārtus iekļūšanai ES finanšu tirgos
(iemesli var būt nodokļi, valodu prasme vai kādi citi). Atsevišķi Eiropas emitenti varētu uzlūkot Nasdaq Baltic kā piemērotu vietu,
kur kotēties eiro valūtā, jo tirdzniecība un norēķini eiro atsevišķām investoru grupām samazinātu valūtas risku. Šeit noteicošais ir
tas, cik viegli tirgus pieejams no tehniskā un regulēšanas viedokļa.
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Nepieciešams:

•
•

Popularizēt ārvalstu uzņēmumu paralēlo kotēšanos Baltijas tirgū (EUR valūtā).
Atrast risinājumu naudas un vērtspapīru norēķinu problēmām, kuras varētu rasties, ja vērtspapīri tiek turēti citur, nevis
Baltijas valstu vērtspapīru depozitārijos.

Kotācijas uzsākšanas atvieglošana
Aizvien pieaug to normatīvo dokumentu skaits un sarežģītība, kuru prasības jāievēro kotētajiem uzņēmumiem. Katram
konkrētajam kotētajam uzņēmumam izsekot līdzi visām prasībām, kas attiecas uz tā darbību, var būt grūti paveicams uzdevums.
Noteikumiem jābūt caurskatāmākiem un vieglāk saprotamiem.
Tā kā Baltijas tirgus nav liels, ikviena papildu prasība var tikt uzskatīta par nopietnu apgrūtinājumu. Tomēr Baltijas valstīs bijuši
atsevišķi gadījumi, kad vietējā likumdošana ir pat stingrāka nekā ES.
Potenciālo emitentu uztverē viena no lielākajām problēmām ir Starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) ieviešanas grūtības
un izmaksas. SFPS ieviešana prasa daudz darba un palielina kotēšanās uzsākšanas izmaksas, jo privāti strādājošiem uzņēmumiem
visbiežāk nemēdz būt tāda institucionālā infrastruktūra, kādu pieprasa SFPS. Arī Eiropas Komisija, kārtējo reizi apspriežot SFPS
ietekmi ES, apsvērs ierobežojumu noteikšanu SFPS piemērošanai un SFPS "atvieglotā varianta" ieviešanu, kas būtu vienkāršāki
standarti maziem un vidējiem uzņēmumiem. Praksē SFPS "atvieglotais variants" nozīmētu, ka mazākiem uzņēmumiem vairs
nebūtu jāatklāj tik daudz atsauces datu.
Kotēšanas uzsākšanas rokasgrāmata un saraksts pārbaudei, kurā katram kotēšanas uzsākšanas procesa posmam būtu skaidri
noteiktas prasības, varētu noderēt gan uzņēmumiem, kuri apsver vērtspapīru laišanu publiskā apritē, gan konsultantiem.
Rokasgrāmatā arī varētu izskaidrot un minēt dažus Prospekta direktīvas interpretēšanas piemērus un prasības risku raksturošanai.
Prospektu sagatavošana būtu ātrāka un efektīvāka visām iesaistītajām pusēm, ja būtu atrisinātas interpretēšanas problēmas, jo
prospekta saturu un tvērumu ietekmē gan normatīvie dokumenti, gan iedibinātā tirgus prakse. Jāpiezīmē, ka mazākiem
uzņēmumiem, kuri grib laist vērtspapīrus publiskā apritē, ir grūti sameklēt konsultāciju pakalpojums par saprātīgu cenu. Turklāt
maza apjoma publiskie piedāvājumi ir salīdzinoši dārgāki. Ja kotēšanas uzsākšanas process būtu skaidrāks un vairāk standartizēts,
tad vērtspapīru laišana publiskā apritē kļūtu lētāka, līdz ar to mazākiem uzņēmumiem publiskais piedāvājums būtu vairāk
pamatots no finansiālā viedokļa.
Ir vēl viens būtisks šķērslis kotācijas uzsākšanai – reģionā konsultantu un investīciju baņķieru skaits aizvien samazinās, vai to pat
nav nemaz. Ja publisko piedāvājumu ir nedaudz un tie notiek reti, zināšanas un pieredze vairs nav tik augstā līmenī, un veiksmīgi
noorganizēt publisko piedāvājumu kļūst aizvien grūtāk un arī dārgāk.
Nepieciešams:

•
•
•

Nodrošināt, lai vietējās kotēšanas uzsākšanas un informācijas atklāšanas prasības atbilstu ES standartiem, un izmantot
iespēju vietējā likumdošanā likvidēt papildu prasības, kur tas pieļaujams no juridiskā un investoru viedokļa.
Nodrošināt ciešāku sadarbību starp biržu un vietējām uzraudzības institūcijām, lai veicinātu vienotu noteikumu
interpretāciju, un emitentu vajadzībām izstrādāt detalizētas vadlīnijas.
Vienkāršot kotācijas uzsākšanas procesu, standartizējot pakalpojumus un dokumentāciju, lai tas noritētu raitāk un mazākiem
uzņēmumiem neprasītu tik daudz resursu.

Atskaišu iesniegšana un informācijas atklāšana
Patlaban biržas noteikumi prasa, lai emitenti ceturkšņa finanšu pārskatus publicētu pat tad, ja vietējie likumi prasa starpposmu
pārskatu iesniegšanu tikai reizi pusgadā. Paturot prātā iniciatīvas Eiropā atvieglot pārskatu sniegšanas prasības, kā arī
Caurskatāmības direktīvas pārskatīšanu, būtu jāapsver, vai nevajadzētu samazināt izmaksas un darbu, kas jāiegulda ceturkšņa
pārskatu sagatavošanā. Pārskatu iesniegšanas formātu iespējams saīsināt un padarīt vieglāk sagatavojamu. Mazākiem
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uzņēmumiem varētu atcelt prasību iesniegt ceturkšņa pārskatus, tos aizvietojot ar vadības starpposmu pārskatu. Jau tagad
uzņēmumi, kuru vērtspapīri tiek tirgoti First North, drīkst pārskatus iesniegt tikai reizi pusgadā.
Ja tiks mainīta iedibinātā prakse, tad būs nepieciešams pārliecināt arī investorus, ka ne tirgus kopumā, ne konkrētie uzņēmumi
tādēļ nekļūs mazāk pievilcīgi. Parasti investori labprātāk grib, lai kotētie uzņēmi pārskatus iesniegtu biežāk – reizi ceturksnī, to
saistot arī ar likviditāti un iekšējās informācijas turētāju darījumiem. Jebkurā gadījumā emitentiem tirgus jānodrošina ar skaidru
un precīzu informāciju. Ja to iespējams paveikt, tērējot mazāk laika un līdzekļu kā šobrīd, birža ar prieku atbalstīs jaunievedumu.
Būtu arī no jauna jāatrod līdzsvars starp emitentu un investoru interesēm attiecībā uz informācijas atkāšanas valodu.
Uzņēmumos, kuru darbība norit starptautiskā līmenī, bieži vien angļu valoda ir galvenā darba un iekšējo pārskatu valoda. Ja
šādiem uzņēmumiem dotu iespēju angļu valodu izvēlēties kā vienīgo informācijas atklāšanas valodu, tas samazinātu
administratīvo slogu, neradot neērtības reģionālajiem investoriem. Patlaban uz zināmiem nosacījumiem ārvalstu emitentus var
atbrīvot no prasības informāciju atklāt divās valodās, taču uz vietējiem emitentiem tas neattiecas. Būtu jāanalizē iespēja atļaut
informāciju atklāt tikai vienā – angļu valodā.
Nepieciešams:

•
•

Apsvērt noteikumu grozīšanu attiecībā uz pārskatu iesniegšanas biežumu un valodu (angļu valoda kā vienīgā valoda, kurā
jāatklāj informācija), uzmanīgi vērtējot tirgus praksi un atrodot līdzsvaru starp emitentu un investoru interesēm.
Organizēt regulāras apmācības emitentiem un diskusijas par informācijas atklāšanas prasībām un praksi.
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UZ INVESTORIEM VĒRSTI PASĀKUMI /
Attīstītajos tirgos ir plašas investoru kopienas kultūra, kas ir stingrs pamats, lai piesaistītu uzņēmumus biržai, tai skaitā MVU. Arī
vietējo investoru aktīva līdzdalība palielina ārvalstu spēlētāju interesi par tirgu. Tādējādi pasākumi, kuru mērķauditorija ir
investori, ir būtiski, lai turpmāk attīstītu Baltijas tirgu. Daudzi no ierosinātajiem pasākumiem vērsti uz likviditātes palielināšanu
(piemēram, tirgus uzturētāju programma, institucionālo investoru piesaistīšana) un uz to, lai Baltijas uzņēmumu akcijas būtu
pamanāmākas (piemēram, tās iekļaujot vispāratzītos indeksos).

Vietējo privāto investoru bāze
Baltijas valstīs pašmāju uzņēmumu akcionāru īpašumā esošās akcijas koncentrējušās atsevišķu lielu stratēģisko investoru rokās, ir
neliela vidēja lieluma investoru bāze, un plašs mikro investoru loks. Pārsvarā Baltijas privāto investoru ieguldījumi pašmāju
uzņēmumu akcijās ir samērā nelieli un nav diversificēti. Piemēram, Tallink Grupp ir ap 11 200 akcionāru, taču no tiem vairāk nekā
10 500 katram pieder akcijas ne vairāk kā 1000 eiro vērtībā, kas kopā veido tikai 3% visu akciju kopskaita. Ar Ventspils naftu ir
līdzīgi - ir aptuveni 18 100 akcionāru, taču no tiem vairāk nekā 17 900 kopā pieder vien 0,8% no uzņēmuma.
Baltijas valstīs privātās investēšanas kultūra ir visai mazattīstīta vairāku iemeslu dēļ – šeit būtiskākie aspekti ir vēsturiskā pieredzes
neesamība, zināšanu trūkums un salīdzinoši zemais ienākumu līmenis. Cilvēki nav paraduši ieguldīt naudu akcijās vai citos finanšu
instrumentos. Viņi uzkrājumu veidošanai mēdz dot priekšroku banku depozītiem – daļēji tas ir arī drošības mehānismu dēļ, kuri
pasargā noguldījumu īpašniekus.
Gan ekonomikas un finanšu krīžu negatīvā pieredze, gan kotēto emitentu un kredītiestāžu bankroti, un pat mazākuma akcionāru
tiesību pārkāpumi, kas notikuši sen atpakaļ masveida privatizācijas gaitā, devuši savu artavu privāto investoru atbaidīšanā no
kapitāla tirgiem un zināmas neuzticības radīšanā.
Tādēļ galvenā uzmanība jāpievērš izglītībai un ieradumu mainīšanai. Jāorganizē investīciju gadatirgi, semināri un lekcijas, lai
veidotu jaunu potenciālo investoru paaudzi. Tāpat arī nepieciešami papildu stimuli - nodokļu atvieglojumi un papildu pasākumi
ieguldītāju aizsardzībai (piemēram, labāki korporatīvās pārvaldības principi), lai būtu vairāk motivācijas ieguldīt ilgtermiņā.
Visbeidzot, privātajiem investoriem ir visai ierobežotas iespējas piekļūt statistikas datiem un investīciju pētījumu produktiem, kas
tiem nepieciešami informētu investīciju lēmumu pieņemšanai. Birža kopā ar tirgus dalībniekiem var uzlabot šādas informācijas
pieejamību sabiedrībai.
Nepieciešams:

•
•
•
•
•
•

Panākt, lai sabiedrība būtu informēta par ilgtermiņa ieguldījumu priekšrocībām, un veicināt investēšanas kultūras
iedibināšanu reģionālā līmenī; organizēt investīciju gadatirgus, lekcijas un seminārus.
Padarīt analītiskos produktus un statistikas datus par emitentu finanšu rādītājiem pieejamākus sabiedrībai.
Lai paplašinātu investīciju iespējas, papildināt privātajiem investoriem pieejamo finanšu instrumentu klāstu. Labs piemērs ir
Latvijas un Lietuvas krājobligācijas.
Izpētīt likviditātes uzlabošanas iespējas, dodot iespēju vērtspapīrus aizdot un aizņemties, kā arī veidot īsās pozīcijas.
Rosināt uzņēmumus realizēt darbinieku akciju programmas, tādējādi veicinot investēšanu un iedibinot akcionāru kultūru.
Rosināt uzņēmumus pieņemt un publiskot dividenžu politiku, lai peļņa būtu paredzamāka, tādējādi piesaistot vairāk
investoru.

AKCIJU PUBLISKAIS PIEDĀVĀJUMS – BALTIJAS EKONOMISKĀS IZAUGSMES DZINĒJSPĒKS /
Priekšlikumi politikas izstrādāšanai un rīcībai

/ 11

Starptautisko privāto investoru bāze
Starptautisko privāto investoru bāze ir ļoti atkarīga no brokeriem, kuri darbojas starptautiskā mērogā, un to piekļuves Baltijas
tirgum. Patlaban Baltijas tirgū attālināto biedru īpatsvars ir aptuveni 5%, un gan tas, gan arī visai nelielā aktivitāte tirgū neattaisno
papildu resursu veltīšanu Baltijas tirgus reklamēšanai viņu privātajiem klientiem.
Nasdaq Ziemeļvalstīs piedāvā Baltijas emitentu un tirdzniecības informāciju, izmantojot Ziemeļvalstu datu izplatīšanas kanālus,
tostarp Ziemeļvalstu biržu interneta vietni un finanšu ziņu izplatīšanas aģentūru tīklu. Baltijas emitentu informācija, ko tie atklāj
tirgum, tiek izplatīta tieši pa tiem pašiem kanāliem, līdz ar to Ziemeļvalstu investoriem ir pavisam viegli iegūt informāciju par
Baltijas tirgu. Var pielikt vairāk centienus, lai starptautiskos investorus nodrošinātu ar datiem, kuriem būtu lielāka pievienotā
vērtība.
Starptautisko privāto investoru aktivitāte lielā mērā atkarīga no tā, cik mūsu tirgum viegli un lēti piekļūt, kā arī no tā likviditātes un
no jauna ienākušo uzņēmumu skaita un kvalitātes.
Nepieciešams:

•
•
•

Ziemeļvalstu investoriem paredzētajos pasākumos un citur aktīvāk reklamēt Baltijas tirgu un emitentus.
Attālinātos biedrus un starptautiskos privātos investorus nodrošināt ar vieglāk pieejamiem tirdzniecības datiem un
analītiskiem produktiem tiešsaistē.
Veicināt labāku piekļuvi tirgum ar tirgus dalībnieku nodrošinātu tehnisku risinājumu palīdzību (piemēram, caur
internetbankām vai līdzīgu vidi).

Vietējo institucionālo investoru bāze
Baltijas valstīs pensiju fondi ir lielākā investoru grupa, un tie turpina augt – patlaban 2. pensiju līmeņa fondi pārvalda vairāk ne 6
miljardus eiro13. Tomēr to ieguldījumi pašmāju aktīvos ir krietni mazāki nekā tie, ko veic kaimiņvalstu pensiju fondi un
nodibinājumi. Aprēķini un aplēses liecina, ka 2014. gada vidū vietējā tirgus īpatsvars pensiju fondu aktīvos Igaunijā vidēji bija vien
6%, bet Latvijā un Lietuvā - mazāk par 1%. Tam ir visdažādākie iemesli, tai skaitā nelielais kapitāla tirgus, viegli pieejamie globālie
tirgi un tas, ka fondu pārvaldīšanā lēmumus pieņem no ārpuses piesaistīti cilvēki. Taču rezultātā reģionālais tirgus kļūst vieglāk
ievainojams tādēļ, ka vietējo institucionālo investoru praktiski nav vispār.
Pieredze liecina, ka fondu pārvaldnieki, tiecoties pēc zemākām izmaksām, lēmumu pieņemšanu mēdz centralizēt, un lēmumi
netiek pieņemti Baltijas valstīs. Tas savukārt noved pie ievērojami mazāk līdzekļu novirzīšanas pašmāju tirgum nekā tad, ja fondus
pārvaldītu lokāli.. Tādēļ jācenšas panākt, lai lēmumu pieņemšana par pensiju fondu līdzekļu izvietošanu atkal notiktu Baltijas
valstīs, kas palīdzētu palielināt investīcijas Baltijas kapitāla tirgū. Tāpat fondu pārvaldniekus vajadzētu atturēt no pasīvās
investīciju stratēģijas izmantošanas, piekopjot netiešu investēšanu vai veidojot fondu fondus.
Vēsturiski daudzas valstis noteikušas ierobežojumus to pensiju fondu ieguldījumiem ārvalstu aktīvos, un viens no šādas rīcības
mērķiem ir atbalstīt pašmāju ekonomiku. Pēdējo 10 gadu laikā Eiropas Savienības dalībvalstīs šādi ierobežojumi ir samazināti, lai
nodrošinātu brīvu kapitāla kustību, taču, neraugoties uz liberalizāciju, pensiju fondi vēl aizvien sliecas investēt pašmāju aktīvos.
Tomēr Baltijas valstīs tas nav vērojams – lielais vairums mūsu pensiju investīciju tiek veiktas ārpus Baltijas valstīm.
Nepieciešams:

•
•

13

Uzsākt lielu un veiksmīgi strādājošu VU kotēšanu biržā un/vai palielināt to brīvā apgrozībā esošo akciju skaits, lai
institucionālos investorus nodrošinātu ar to riska profilam atbilstošiem kvalitatīviem aktīviem.
Rosināt, lai pensiju fondu līdzekļu pārvaldīšanas lēmumus pieņemtu uz vietas, ieviešot regulējošos normatīvus un piedāvājot
pozitīvus piemērus. Veicināt, lai fondu pārvaldnieki piekoptu aktīvu investēšanas stratēģiju un izvēlētos akcijas; aicināt vairāk
tirgus analītiķus pievērsties Baltijas emitentiem.

www.pensionikeskus.ee, www.manapensija.lv, www.lb.lt
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Starptautisko institucionālo investoru bāze
Ārvalstu investoriem piederošo Baltijas uzņēmumu akciju īpatsvars, vērtējot pēc starptautiskiem standartiem, ir ļoti liels, daļēji
tāpēc, ka valstis ir nelielas. Igaunijā ārvalstniekiem pieder ap 40% kotēto uzņēmumu akciju 14. No tiem visvairāk – aptuveni 11% –
pieder Luksemburgas iedzīvotājiem (pamatā institucionālajiem investoriem). Neoficiāli aprēķini liecina, ka Latvijā nerezidentiem
pieder aptuveni 50% kotēto akciju, bet Lietuvā – 25%15. Iepriekšējā desmitgadē ar Baltijas akciju publisko piedāvājumu palīdzību
piesaistītais kapitāls pārsvarā ienācis no ārvalstu institucionālajiem investoriem.
Institucionālie investori izvirza visai augstas prasības attiecībā uz tirgus likviditāti. Tirgū jābūt pietiekami daudziem stabiliem un
lieliem uzņēmumiem, kā arī jābūt pietiekoši lielam tirgus dziļumam un ātrai apritei, lai varētu ātri ienākt un ātri to pamest.
Nozīmīgi faktori ir arī viegla piekļuve tirgum ar nelielām izmaksām, kā arī vērtspapīru turēšanas pakalpojumi par saprātīgām
cenām.
Nepieciešams:

•
•
•

Uzsākt lielu un veiksmīgu strādājošo VU kotēšanu biržā un/vai palielināt to brīvā apgrozībā esošo akciju skaits, lai
institucionālos investorus nodrošinātu ar to riska profilam atbilstošiem kvalitatīviem aktīviem.
Izveidot papildu savienojumus ar ārvalstu centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (tai skaitā ar Clearstream un Euroclear), lai
Baltijas kapitāla tirgum varētu vieglāk piekļūt un raiti veikt norēķinus par pārrobežu darījumiem.
Sadarboties ar Baltijas biržu biedriem un emitentiem, lai aktīvāk organizētu un piedalītos izbraukuma prezentācijās
(roadshows) un investoriem paredzētajos pasākumos, organizēt izbraukuma prezentācijas Baltijas valstīs, dodot ārvalstu
investoriem iespēju paviesoties uzņēmumos un uz vietas tikties ar vadību.

Nodokļi
Valstis, kur kapitāla tirgus ir labi attīstīts (piemēram, Zviedrijā, Lielbritānijā un Amerikas Savienotajās Valstīs), izmanto
visdažādākos nodokļu atvieglojumus, lai veicinātu dažādu investoru grupu piedalīšanos publiskā tirgū. Ja jau pat šīs valstis, kuru
tirgi ir salīdzinoši labāk attīstīti, konkrēti mērķētus nodokļu atvieglojumus uzskata par vērtīgiem, tad tādi vēl jo vairāk
nepieciešami, lai palīdzētu Baltijas kapitāla tirgum pacelties no tā visai zemā līmeņa, kādā tas ir patlaban. Esošie ārvalstu piemēri
ir labs izejas punkts, kas palīdzētu vietējiem politiķiem sagatavot un ieviest piemērotus grozījumus likumdošanā. Nodokļu
atvieglojumi, kas ir pārdomāti izstrādāti un precīzi mērķēti, palīdzētu samazināt tirgus barjeras un būtiski palielinātu aktivitāti
tirgū.
Par prioritāru uzskatāma privātpersonu ilgtermiņa ieguldījumu veicināšana. Tādēļ nodokļu atvieglojumi būtu attiecināmi tikai uz
mazākuma akcionāru ilgtermiņa ieguldījumiem (nepārsniedzot 5-10% no uzņēmuma, kas paliek īpašumā vismaz 1-3 gadus).
Atvieglojumu paketē varētu būt arī neapliekamais minimums un/vai zemāku nodokļu likme investīciju ienākumiem – no kapitāla
pieauguma, procentu ienākumi un dividendes.
Šobrīd Baltijas valstīs nodokļi privātajiem investoriem ir atšķirīgi:
• Kapitāla pieauguma nodoklis Igaunijā ir 20%, bet gan Latvijā, gan Lietuvā – 15%, taču:
– Igaunijā kapitāla zaudējumus iespējams neierobežotu laika periodu pārnest uz nākamajiem gadiem, samazinot tad gūto
kapitāla pieaugumu. Turklāt Igaunijā atļauts par uzkrāto kapitāla pieaugumu no investīcijām, kas glabājas turēšanai
paredzētajos kontos, nodokļu nomaksu atlikt līdz ieņēmumu izņemšanai no investīciju konta.
– Latvijā nav iespējams gada laikā radušos zaudējumus atrēķināt no nākamo gadu kapitāla pieauguma.
– Lietuvā no 2014. gada 1. janvāra ir spēkā 3000 eiro neapliekamais minimums peļņai no finanšu instrumentu pārdošanas.
Vienlaikus tika likvidēti divi nodokļu atbrīvojumi – viens attiecās uz pirms 1999. gada iegādāto akciju un vērtspapīru
pārdošanu, otrs – uz pēc 1999. gada iegādāto akciju, vērtspapīru un atvasināto instrumentu pārdošanu, ja tie turēti ilgāk
par vienu gadu un trīs gadu laikā pirms pārdošanas nav veidojuši vairāk par 10% uzņēmuma pamatkapitāla.

14
15

statistics.e-register.ee/et/investments/
Nasdaq Baltic aprēķini (Latvijā uz 2014. gada 31. oktobri un Lietuvā uz 2014. gada 30. jūniju)
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•

•

Procentu ienākumi Igaunijā tiek aplikti ar 20% nodokli, Latvijā – ar 10%, bet Lietuvā – ar 15%, taču:
– Igaunijā procentu ienākumi ar nodokli netiek aplikti, ja tie saņemti no kredītiestādes, kura ir jebkuras Eiropas
Ekonomikas zonas (EEZ) valsts rezidents.
– Lietuvā no 2014. gada 1. janvāra ir spēkā 3000 eiro neapliekamais minimums procentu ienākumiem.
Dividenžu ienākumi no rezidentiem Igaunijā tiek aplikti ar 0% nodokli, Latvijā – ar 10%, bet Lietuvā – ar 15%, taču:
– Igaunijā uzņēmuma-rezidenta izmaksātās dividendes ar nodokli netiek apliktas tikai tad, ja uzņēmums samaksājis peļņas
sadales nodokli (20/80 no dividenžu kopējās neto summas).

Kā vēl viens pasākums, kas būtu veicams, lai uzlabotu nodokļu klimatu, ir pārskatīt un vienkāršot kārtību, kādā privātajiem
investoriem jādeklarē investīciju ienākumi. Būtu jāpiedāvā jau sagatavotas deklarācijas, un nevajadzētu noteikt tik stingrus
iesniegšanas termiņus. Šobrīd pastāvošā kārtība ir ļoti sarežģīta – piemēram, Latvijā periodiskums, ar kādu jāiesniedz nodokļu
deklarācijas, atkarīgs no kapitāla pieauguma apjoma16:
•
•
•

ik mēnesi, ja kapitāla pieaugums mēnesī pārsniedz EUR 711,44;
ik ceturksni, ja kapitāla pieaugums mēnesī ir no EUR 142,30 līdz EUR 711,44;
ik gadu, ja kapitāla pieaugums mēnesī ir mazāks nekā EUR 142,29.

Deklarācijas iesniegšanas termiņš ir periodam (mēnesim/ceturksnim/gadam) sekojošā nākamā kalendāra mēneša 15. datums, un
nodoklis jāsamaksā 15 dienu laikā pēc deklarācijas iesniegšanas. Ja prasības vairs nebūtu tik stingras un sarežģītas, investori
varētu kļūtu aktīvāki, un laika gaitā valsts budžeta ieņēmumi palielinātos.
Nedrīkst pieļaut jebkādu papildu nodokļu piemērošana investīciju darbībām, jo jebkurš papildus nodoklis palielina investoru
izdevumus. Tas, savukārt neveicina ne investīciju kultūras, ne arī kapitāla tirgus attīstību, tādējādi arī nekādā veidā neuzlabojot
kapitāla piesaistes iespējamību maziem un vidējiem uzņēmumiem. Svarīgi arī saglabāt nodokļu režīma viendabīgumu Baltijas
valstīs, lai padarītu investīcijām pievilcīgu visu reģionu.
Nepieciešams:

•

•
•
•

•

•

•

16

Pilnībā reformēt principus, pēc kādiem ar nodokļiem apliek ienākumus no investīcijām, lai veicinātu privātpersonu
investēšanu ilgtermiņā. Tādēļ nodokļu atvieglojumi būtu attiecināmi tikai uz mazākuma akcionāru ilgtermiņa ieguldījumiem
(nepārsniedzot 5-10% no uzņēmuma, kas paliek īpašumā vismaz 1-3 gadus), un tos veidotu neapliekamais minimums un/vai
zemāka nodokļu likme.
Grozīt likumdošanu attiecībā uz dividenžu aplikšanu ar nodokļiem, lai motivētu kotētos uzņēmumus izmaksāt dividendes
mazākuma akcionāriem – vismaz 3-5 gadus pēc kotācijas uzsākšanas.
Arī Latvijā un Lietuvā ieviest nodokļu režīmu "investīciju kontiem", vai arī atļaut kapitāla zaudējumus neierobežotu laika
periodu pārnest uz nākamajiem gadiem, samazinot tad gūto kapitāla pieaugumu.
Igaunijā procentu ienākumus no biržā kotētajām uzņēmumu obligācijām aplikt ar nodokļiem pēc tādiem pašiem principiem
kā ienākumus, ko izmaksā EEZ kredītiestādes; pretējā gadījumā uzņēmumu obligācijas nav spējīgas konkurēt ar banku
depozītiem vai parāda instrumentiem.
Latvijā šobrīd pastāvošā sarežģītā mēneša/ceturkšņa/gada deklarāciju iesniegšanas kārtība jānomaina ar prasību iesniegt tikai
gada deklarācijas, lai vietējiem privātajiem investoriem atvieglotu administratīvo slogu. Iespēju robežās jāsagatavo jau
aizpildītas deklarācijas, izmantojot Baltijas tirgus tirdzniecības datus.
Virzīt ideju, ka vismaz par daļu no ienākumiem, kas gūti no investīcijām ilgtermiņa biržā kotētos publiskās apgrozības
instrumentos valstī/reģionā, būtu jāsamazina ar nodokli apliekamais ienākums (kā tas ir Igaunijā attiecībā uz trešā līmeņa
pensiju aplikšanu ar nodokļiem).
Aktīvi iesaistīties visos pasākumos, kuru mērķis ir pretoties finanšu darījumu nodokļa ieviešanai.

www.ablv.com/en/legal/income-tax
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NEPIECIEŠAMĀS RĪCĪBAS APKOPOJUMS /
Tabulā parādīts, vai ierosinātos pasākumus var īstenot biržas pašas, jeb vai nepieciešama izvērstāka rīcība reģionālajā līmenī.

RĪCĪBA

REĢIONĀLAJĀ

BIRŽU

LĪMENĪ

LĪMENĪ

UZ EMITENTIEM VĒRSTI PASĀKUMI
Sabiedrības informētība un izpratne par kotēšanos biržā
Panākt uzņēmumu informētību par to, ka vērtspapīru nonākšana publiskā apritē palīdz

X

uzņēmumiem augt un radīt darbavietas, nodrošina uzņēmumiem lielāku publicitāti un dara to
zīmolu vērtīgāku.
X

Organizēt kopīgas tikšanās ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, lai viņi gūtu lielāku izpratni par
priekšrocībām, ko piedāvā attīstīts reģionālais vērtspapīru tirgus.

X

Ikgadējā "Baltic Market Awards" projekta ietvaros atzinīgi novērtēt kapitāla tirgus attīstības
aktīvākos veicinātājus
Privātu uzņēmumu piesaistīšana
Nodrošināt pietiekami ciešu sadarbību starp Nasdaq Baltic un citām ieinteresētajām pusēm (t.sk.

X

valsts institūcijām), lai atbalstītu MVU izaugsmi, izmantojot kapitāla tirgu (t.sk. iespējas kopīgai
kapitāla finansēšanai, kotēšanās uzsākšanas izmaksu segšana u.c.).
Aizsākt diskusiju un izveidot ciešāku sadarbību ar privātajiem investoriem, kuri iegulda kapitāla

X

vērtspapīros, piedāvā riska kapitālu vai ir biznesa "eņģeļi", lai rosinātu viņus investēt caur biržu vai
First North Baltic.
X

Uzlabot informētību par First North Baltic obligāciju tirgu, kas MVU piedāvā izmaksu ziņā
izdevīgāku iespēju papildu finansējuma piesaistei.
Investoru attiecības un korporatīvā pārvaldība
Analizēt patlaban biržā kotēto uzņēmumu korporatīvās pārvaldības praksi. Visās Baltijas valstīs

X

pārskatīt korporatīvās pārvaldības principus, lai uzlabotu uzņēmumu korporatīvās pārvaldības
ziņojumu kvalitāti un patieso vērtību.
Individuāli tiekoties ar uzņēmumiem un ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību skaidrot, cik svarīga

X

nozīme ir labai korporatīvai pārvaldībai.
Emitentu vajadzībām izstrādāt vēl papildu vadlīnijas un dokumentu sagataves, un pielikt vairāk

X

pūļu, lai palīdzētu izglītot emitentus, lai nodrošinātu pastāvīgu informācijas plūsmu – gan tad, kad
veicas labi, gan arī tad, kad neiet tik gludi.
Popularizēt vebinārus (tīmekļseminārus) kā vienus no visērtākajiem un emitentiem

X

vispieejamākajiem līdzekļiem, lai regulāri uzturētu kontaktu ar visiem ieinteresētajiem
investoriem.
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RĪCĪBA

REĢIONĀLAJĀ

BIRŽU

LĪMENĪ

LĪMENĪ

Valsts uzņēmumu piesaistīšana
Valsts politikā attiecībā uz valstij piederošo uzņēmumu kapitāldaļu iekļaut mērķus, kas ir VU

X

kotēšana biržā un brīvā apgrozībā esošo akciju skaita palielināšana jau kotētajiem uzņēmumiem.
Mudināt VU aktīvāk iesaistīties obligāciju tirgū, lai mazinātu spiedienu uz valsts budžetu un

X

vietējiem investoriem piedāvātu drošu investīciju iespējas.
Publisko obligāciju emisijas izmantot apjomīgu stratēģisko infrastruktūras projektu finansēšanai

X

(ceļi, dzelzceļi, ostas utt.) un šo projektu ātrākai īstenošanai.
Valsts obligāciju emitēšana un kotēšana Igaunijā
No jauna izvērtēt alternatīvas valsts investīciju un tautsaimniecības izaugsmes finansēšanai,

X

apsverot reģionālo kapitāla tirgu piedāvātās iespējas .
Veikt pētījumu par potenciālo guvumu no valsts obligāciju emitēšanas Igaunijā, tostarp par to, kā

X

tas ietekmētu līdzšinējo banku aizdevumu aizvietošanu ar biržā kotētām valsts obligācijām, par
šādu obligāciju izmantošanu privātpersonu uzkrājumu un institucionālo investoru naudas
piesaistīšanai utt..
Ārvalstu emitentu piesaistīšana, paralēlā kotēšana
Popularizēt ārvalstu uzņēmumu paralēlo kotēšanos Baltijas tirgū (EUR valūtā).

X

Atrast risinājumu naudas un vērtspapīru norēķinu problēmām, kuras varētu rasties, ja vērtspapīri

X

tiek turēti kur citur, nevis Baltijas valstu vērtspapīru depozitārijos.
Kotācijas uzsākšanas atvieglošana
Nodrošināt, lai vietējās kotēšanas uzsākšanas un informācijas atklāšanas prasības atbilstu ES

X

standartiem, un izmantot iespēju vietējā likumdošanā likvidēt papildu prasības, kur tas pieļaujams
no juridiskā un investoru viedokļa.
Nodrošināt ciešu sadarbību starp biržu un vietējām uzraudzības institūcijām, lai garantētu vienotu

X

noteikumu interpretāciju, un emitentu vajadzībām izstrādāt detalizētas vadlīnijas.
X

Vienkāršot kotācijas uzsākšanas procesu, standartizējot pakalpojumus un dokumentāciju, lai tas
noritētu raitāk un mazākiem uzņēmumiem neprasītu tik daudz resursu.
Atskaišu iesniegšana un informācijas atklāšana
Apsvērt noteikumu grozīšanu attiecībā uz pārskatu iesniegšanu un valodu (angļu valoda kā vienīgā

X

valoda, kurā jāatklāj informācija), uzmanīgi vērtējot tirgus praksi un atrodot līdzsvaru starp
emitentu un investoru interesēm.
Organizēt regulāras mācības emitentiem un diskusijas par informācijas atklāšanas prasībām un

X

praksi.
UZ INVESTORIEM VĒRSTI PASĀKUMI
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Vietējo privāto investoru bāze
Panākt, lai sabiedrība būtu informēta par ilgtermiņa ieguldījumu priekšrocībām, un veicināt

X

investēšanas kultūras iedibināšanu reģionālā līmenī; organizēt investīciju gadatirgus, lekcijas un
seminārus studentiem.
X

Padarīt analītiskos produktus un statistikas datus par emitentu finanšu rādītājiem pieejamākus
sabiedrībai.
Lai paplašinātu investīciju iespējas, papildināt privātajiem investoriem pieejamo finanšu

X

instrumentu klāstu. Labs piemērs ir Latvijas un Lietuvas krājobligācijas.
Izpētīt likviditātes uzlabošanas iespējas, dodot iespēju vērtspapīrus aizdot un aizņemties, kā arī

X

veidot īsās pozīcijas.
X

Rosināt emitentus ieviest darbinieku akciju programmas, tādējādi veicinot investēšanu un
iedibinot akcionāru kultūru.

X

Rosināt uzņēmumus pieņemt un publiskot dividenžu politiku, lai peļņa būtu paredzamāka, tādējādi
piesaistot vairāk investoru.
Starptautisko privāto investoru bāze
Ziemeļvalstu investoriem paredzētajos pasākumos un citur aktīvāk reklamēt Baltijas tirgu un

X

emitentus.
Attālinātos biedrus un starptautiskos privātos investorus nodrošināt ar vieglāk pieejamiem

X

tirdzniecības datiem un analītiskajiem produktiem tiešsaistē.
Veicināt labāku piekļuvi tirgum ar tirgus dalībnieku nodrošinātu tehnisku risinājumu palīdzību,

X

piemēram, caur internetbankām vai līdzīgu vidi.
Vietējo institucionālo investoru bāze
Uzsākt lielu un veiksmīgi strādājošu valsts uzņēmumu kotēšanu biržā un/vai palielināt to brīvā

X

apgrozībā esošo akciju skaitu, lai institucionālos investorus nodrošinātu ar to riska profilam
atbilstošiem kvalitatīviem aktīviem.
Rosināt, lai pensiju fondu līdzekļu pārvaldīšanas lēmumus pieņemtu uz vietas, nodrošinot

X

regulējošos normatīvus un pozitīvus piemērus. Veicināt, lai fondu pārvaldnieki piekoptu aktīvu
investēšanas stratēģiju un izvēlētos akcijas; rosināt vairāk tirgus analītiķus pievērsties Baltijas
emitentiem.
Starptautisko institucionālo investoru bāze
Uzsākt lielu un veiksmīgi strādājošo valsts uzņēmumu kotēšanu biržā un/vai palielināt to brīvā

X

apgrozībā esošo akciju skaitu, lai institucionālos investorus nodrošinātu ar to riska profilam
atbilstošiem kvalitatīviem aktīviem.
Izveidot papildu savienojumus ar ārvalstu centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (tai skaitā ar
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Clearstream un Euroclear), lai Baltijas kapitāla tirgum varētu vieglāk piekļūt un raiti veikt norēķinus
par pārrobežu darījumiem.
Sadarboties ar Baltijas biržu biedriem un emitentiem, lai aktīvāk organizētu un piedalītos

X

prezentācijās potenciālajiem investoriem (roadshows) un investoriem paredzētajos pasākumos,
organizēt izbraukuma prezentācijas Baltijas valstīs, dodot ārvalstu investoriem iespēju paviesoties
uzņēmumos un uz vietas tikties ar vadību.
Nodokļi
Pilnībā reformēt principus, pēc kādiem ar nodokļiem apliek ienākumus no investīcijām, lai

X

veicinātu privātpersonu investēšanu ilgtermiņā. Nodokļu atvieglojumi būtu attiecināmi tikai uz
mazākuma akcionāru ilgtermiņa ieguldījumiem (nepārsniedzot 5-10% no uzņēmuma, kas paliek
īpašumā vismaz 1-3 gadus), un tos veidotu neapliekamais minimums un/vai zemāka nodokļu likme.
Grozīt likumdošanu attiecībā uz dividenžu aplikšanu ar nodokļiem, lai motivētu kotētos

X

uzņēmumus izmaksāt dividendes mazākuma akcionāriem – vismaz 3-5 gadus pēc kotācijas
uzsākšanas.
Arī Latvijā un Lietuvā ieviest nodokļu režīmu "investīciju kontiem", vai arī atļaut kapitāla

X

zaudējumus neierobežotu laika periodu pārnest uz nākamajiem gadiem, samazinot tad gūto
kapitāla pieaugumu.
Igaunijā procentu ienākumus no biržā kotētajām uzņēmumu obligācijām aplikt ar nodokļiem pēc

X

tādiem pašiem principiem kā ienākumus, ko izmaksā EEZ kredītiestādes; pretējā gadījumā
uzņēmumu obligācijas nav spējīgas konkurēt ar banku depozītiem vai parāda instrumentiem.
Latvijā šobrīd pastāvošā sarežģītā mēneša/ceturkšņa/gada deklarāciju iesniegšanas kārtība

X

jānomaina ar prasību iesniegt tikai gada deklarācijas, lai vietējiem privātajiem investoriem
atvieglotu administratīvo slogu. Iespēju robežās jāsagatavo jau aizpildītas deklarācijas, izmantojot
Baltijas tirgus tirdzniecības datus.
Virzīt ideju, ka vismaz par daļu no ienākumiem, kas gūti no investīcijām ilgtermiņa publiskās

X

apgrozības biržā kotētos instrumentos valstī/reģionā, būtu jāsamazina ar nodokli apliekamais
ienākums (kā tas ir Igaunijā attiecībā uz trešā līmeņa pensiju aplikšanu ar nodokļiem).
Aktīvi iesaistīties visos pasākumos, kuru mērķis ir pretoties finanšu darījumu nodokļa ieviešanai.
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