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The EU has struggled for decades to make 

its capital markets work as one, and to 

a large degree still has 27 capital markets.

Thomas Wieser
Chair of the High Level Forum

On the Capital Markets Union



Mēs un ES tirgi
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Akciju tirgus kapitalizācija ES valstīs (% no IKP)



Baltijas kapitāla tirgus

RIG VLN TLN

3%

42%

55%

Baltijas akciju tirgus kopējais darījumu 

apgrozījums (milj. EUR)

LV EE LT

2020.

RIG 14.9 

VLN 189.97

TLN 248.24



Baltijas akciju un parādu vērtspapīru tirgi

Parāda vērtspapīru 
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Kapitāla tirgus attīstība –

FKTK stratēģiskā prioritāte



Latvijas kapitāla tirgus attīstības projekts

72 respondenti
Bijušo, esošo un potenciālo

emitentu aptauja

20 organizācijas
Stratēģiskais dialogs ar Latvijas 

kapitāla tirgū iesaistītajām 

organizācijām



• Lielu emitentu trūkums kapitāla tirgū

• Tirgus likviditāte

• Neesamība starptautiskajos indeksos

• Kapitāla tirgus netiek uzskatīts par prioritāru 

finansējuma avotu

• Zema vietējo investīciju banku aktivitāte

• Augstas izmaksas, saistītas ar atrašanos Biržā

• Apjomīgs regulatīvais slogs

• Nepietiekama informācijas pieejamība

• Zema, neatbilstoša korporatīvā pārvaldība

€

Galvenie aptaujas un dialoga secinājumi



Latvijas kapitāla tirgus attīstības projekta rezultāts

Latvijas kapitāla

tirgus izvērtējums
Vērtējums, viedokļi, 

priekšlikumi

10
soļu programma 

Latvijas kapitāla tirgus attīstībai

Izvērtējums un programma pieejami FKTK mājaslapā

https://www.fktk.lv/mediju-telpa/nozares-temati/latvijas-kapitala-tirgus-forums-2021/


10 soļu programma Latvijas kapitāla tirgus attīstībai

VALSTS LOMAS PALIELINĀŠANA

Valsts fondēto pensiju shēmas 

līdzekļu ieguldīšana Latvijas 

kapitāla tirgū t.sk. valsts 

kapitālsabiedrību kapitālā 

Ieguldījumu 

aktivitātes veicināšana 

Latvijas kapitāla tirgū 

Q2 2020: Kopējie VFPS aktīvi - 4.5 mljrd. EUR 

740 milj. EUR vietējā ekonomikā

Akcijās ieguldīts tikai 1% 

Q3 2020: 230 000 darījumu ar finanšu

instrumentiem

darījumi ar LV instrumentiem ~ 10%

Latvijas nodokļu sistēmas konkurētspēja.

Nodokļu atvieglojumu instrumenti, kas vērsti uz 

institucionālo un privāto ieguldītāju 

ieguldījumiem Latvijas kapitāla tirgū.

Kapitāla tirgus stratēģijas izstrāde.

Piedāvājums valsts/pašvaldību kapitālsabiedrību 

iespējamai dalībai kapitāla tirgū, kas atbilst VFPS 

ieguldīšanas ietvaram.
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VALSTS LOMAS PALIELINĀŠANA

Regulatīvā sloga audits 

un efektivizācija

Latvijas sabiedrības 

finanšu pratības veicināšana 

par ieguldījumiem

Pārāk liels regulatīvais slogs:

Esošie un bijušie emitenti 7

Potenciālie emitenti 5 

FKTK veiktā aptauja. 

Vidējā vērtība skalā no1 līdz 10, kur 10 – ļoti lielas grūtības. 

Pašlaik izmantotie finanšu pakalpojumi:

ieguldījumu pakalpojumi 0,6%

Seko līdzi akciju tirgum 2%

Nav finanšu mērķa tuvākajam laikam 46%

Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības aptauja 2019.

Finanšu instrumentu tirgus likuma un citu 

emitentiem saistošo normatīvo aktu 

pārskatīšana. 

Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijā būtiska loma 

finanšu pratības veicināšanai ieguldījumu jomā. 

Veicināsim aktīvāku institūciju iesaisti.
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EMITENTU IESPĒJU PAPLAŠINĀŠANA

Kvalitatīvas informācijas 

sniegšana potenciālajiem 

kapitāla tirgus emitentiem

Pasīvo investīciju veicināšana 

Latvijas kapitāla tirgū

MSCI kā ieguldījumu benchmark  izmanto

85% no starptautiskajiem aktīvu fondu

pārvaldniekiem

35% potenciālo emitentu: informācija 

nav pietiekama un saprotama

FKTK veiktā aptauja. 

Jāizveido atbalsta modelis, sniedzot

iespēju emitentiem sagatavoties dalībai

kapitāla tirgū akciju un obligāciju emisiju

gadījumā. 

Jāstrādā pie Latvijas vai kopīgas Baltijas 

valstu kapitāla tirgu iekļaušanas 

starptautiskajos finanšu indeksos.
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EMITENTU IESPĒJU PAPLAŠINĀŠANA

Ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju 

iesaistes veicināšana Latvijas kapitāla tirgos

Latvijā nav aktīvas investīciju bankas

Ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju izstrādāti digitālie rīki, kas paredzēti ieguldītājiem.

Pakalpojuma klāsta diversifikācija ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem, aktīvāk 

pievēršoties MVU dalības atbalstam kapitāla tirgos.

Iespējas veikt investīcijas pasīvā formā.

`
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IEGULDĪTĀJU AKTIVITĀTES VEICINĀŠANA

Ieguldītāju interešu aizsardzības pilnveidošana un 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzraudzības 

prioritāšu pārskatīšana

"Konsultē vispirms" principa stiprināšana FKTK

Jāstiprina tiesībaizsardzības iestāžu zināšanas tirgus manipulāciju un 

iekšējās informācijas izmantošanas jomās.
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IEGULDĪTĀJU AKTIVITĀTES VEICINĀŠANA

Labi pārvaldītu kapitāla 

tirgus dalībnieku 

identificēšana

Objektīvas un analītiskas 

informācijas nodrošināšana par 

ieguldījumu riskiem

17 principi jaunajā korporatīvās

pārvaldības kodeksā

Neizprotot risku, Latvijas iedzīvotāji to 

nevēlas uzņemties vispār

Līdz 31.12.2022. izveidots korporatīvās

pārvaldības metodoloģiskais ietvars un veikts

pirmais izvērtējums kapitāla tirgū esošajiem

dalībniekiem.

Riska līmeņa noteikšana dažādiem kapitāla tirgus 

ieguldījumu veidiem.

Izstrādāts un ieviests mūsdienīgs risinājums 

informācijas nodrošināšanai par riskiem, kas 

saistīti ar dažādiem ieguldījumu veidiem.



Turpmākie 

darbības virzieni

10 soļu programma integrēta 

Finanšu sektora attīstības plānā, 

plāna ieviešana

Baltijas valstu ciešākas 

sadarbības veicināšana

Aktīvs stratēģiskais dialogs, 

starpinstitucionālā sadarbība

Starptautiskā sadarbība un interešu

pārstāvība Eiropas institūcijās



If everyone is moving forward together, 

then success takes care of itself.

Henry Ford

”
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