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Anotācija 
 

Maģistra darba mērķis bija noteikt akciju tirgus pievilcīgumu ar 

fundamentālo rādītāju palīdzību, salīdzināt Baltijas akciju tirgus rādītājus ar citu 

Eiropas valstu tirgiem, un, pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, novērtēt 

Baltijas akciju tirgus attīstības scenārijus. Darba pamatuzdevumos ietilpa 

pašreizējā Baltijas akciju tirgus stāvokļa analīze, fundamentālo rādītāju analīze 

akciju tirgus pievilcīguma noteikšanai, un modeļa izstrādāšana Baltijas akciju 

tirgus attīstības scenāriju novērtēšanai. 

Izstrādātais darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā tiek atspoguļota 

teorētiskā bāze par akciju tirgus nozīmi un fondu biržu organizāciju. Darba 

otrajā daļā tiek analizēti akciju izvēles metodes. Trešajā daļā tiek izanalizēts 

Baltijas akciju tirgus un biržu darbība, veikta Baltijas akciju tirgus salīdzinoša 

analīze ar pievilcīguma rādītāju palīdzību. Baltijas tirgus tiek salīdzināts ar 

citām Eiropas valstīm. Noslēgumā tiek novērtēti Baltijas akciju tirgus attīstības 

scenāriji. 

Darbā ir 93 lpp., 3 nodaļas, 14 tabulām, 36 attēliem, 41 bibliogrāfiskā 

saraksta vienības.  
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Annotation 
 

The thesis of the Master paper is „Baltic stock market development 

scenarios”. The main target is to assess stock market attractiveness with 

fundamental ratios, to compare the Baltics stock market with other European 

markets and to assess Baltic stock market development scenarios. The main 

tasks of the Master paper are to analyze Baltic stock market current status of 

development, to research and work out stock market attractiveness criteria, to 

compare Baltic stock market with other European markets.  

The Master paper consists of three parts. The first part includes theoretical 

background of stock market role and stock exchange organization. In the second 

part stock-picking strategies are analyzed and compared. The third part consists 

of the Baltic stock market analysis, attractiveness ratios analysis and 

comparison, and finally of the assessment of Baltic stock market development 

scenarios. 

The paper consists of 93 pages, 3 parts, 14 tables, 36 pictures, 40 

bibliography units. 

 

 

     



 
 

6

SATURS 

IEVADS .....................................................................................................................................7 
1. AKCIJU TIRGUS NOZĪME EKONOMIKĀ UN TĀ FUNKCIONĒŠANA ......................11 

1.1.  Akciju tirgus loma uzņēmējdarbības attīstībā............................................................11 
1.2.  Akciju tirgus attīstību ietekmējoši faktori..................................................................15 

1.2.1. Akciju tirgus kapitalizācijas un likviditātes nozīme...............................................15 
1.2.2. Akciju tirgus kotēto uzņēmumu informācijas kvalitātes nozīme ...........................21 
1.2.3. Korporatīvās pārvaldības principi un tā loma uzņēmuma attīstībā ........................23 

1.3. Fondu birža kā akciju tirgus funkcionēšanas modelis ...................................................28 
1.3.1. Fondu biržu darbība un organizāciju veidi .............................................................28 
1.3.2. Biržu tirdzniecības sistēmas ...................................................................................30 
1.3.3. Akciju cenu veidojošie faktori biržā.......................................................................32 

2.  AKCIJU TIRGUS NOVĒRTĒJUMS AR AKCIJU IZVĒLES METODĒM ..................38 
2.1.  Fundamentālās analīzes metodes ...............................................................................38 
2.2.  „Vērtības” un „izaugsmes” investīciju stili................................................................42 
2.3.  Izaugsme par mērenu cenu un ienākumu investīciju stili ..........................................48 

3.  BALTIJAS AKCIJU TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI ............................................53 
3.1. Baltijas akciju tirgus raksturojums ................................................................................53 

3.3.1. Baltijas biržu darbības raksturojums ......................................................................53 
3.3.2. Baltijas biržu kotēto uzņēmumu raksturojums .......................................................61 

3.2.  Baltijas akciju tirgus analīze ar  pievilcīguma rādītāju palīdzību ..............................66 
3.3.  Baltijas akciju tirgus attīstības scenāriju novērtēšana................................................75 

SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI ......................................................................................86 
BIBLIOGRĀFISKAIS SARAKSTS........................................................................................91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     



 
 

7

IEVADS 
 

Jau ilgā laika periodā pasaules akciju tirgus palīdzēja piesaistīt 

uzņēmumiem kapitālu uzņēmējdarbības attīstībai. Tādā veidā tika piedāvāta 

iespēja saņemt papildu finansējumu un nemaksāt procentus par tā izmantošanu. 

Akciju tirgus attīstība ir ļoti svarīga valsts ekonomikas uzplaukumam. Brīvais 

kapitāls, kas ir pieejams uzņēmumiem, sniedz iespēju veikt investīcijas 

produkcijas ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā. Visa saražota gala produkta un 

pakalpojumu vērtība, savukārt, ietekmē valsts iekšzemes kopprodukta vērtību un 

tā pieaugumu. 

Tagad Baltijas akciju tirgus atrodas lejupslīdes fāzē. Pašreizējā finanšu 

krīze pasaulē rada iespēju Baltijas akciju tirgum mainīties un ieiet jaunā 

attīstības fāzē. Akciju tirgus ar vietējo un ārvalstu investoru dalību var palīdzēt 

piesaistīt kapitālu jau eksistējošiem, kā arī jauniem uzņēmumiem.  

Baltijas akciju tirgum jābūt pievilcīgam, lai vietējie un ārzemju investori 

būtu ieinteresēti novirzīt tajā savu kapitāla plūsmu. Akciju tirgus pievilcīgumu 

nodrošina sekmīgi uzņēmumi, kuri spēj radīt vērtību akciju turētājiem. 

Uzņēmumu vadībai jābūt atbildīgai, godīgai, jāspēj radīt vērtība akcionāriem 

dividenžu izmaksas veidā, kā arī efektīvi izmantot saņemto no investoriem 

kapitālu.  

Lai novērtētu akciju tirgus pievilcīguma pakāpi ir nepieciešams izanalizēt 

tās faktorus. Finanšu pasaulē eksistē dažādas akciju izvēles metodes, kas palīdz 

investoriem atrast pievilcīgus uzņēmumus ar augstu ienesīguma līmeņi. Ar 

minēto metožu palīdzību akcijas var būt sadalītas atsevišķās grupās pēc 

dažādiem kritērijiem. Katram investoram ir sava pieeja un tas izvēlās akcijas pēc 

kāda noteikta algoritma. Rezultātā investors var saņemt labu atalgojumu akciju 

ienesīguma vai dividenžu veidā. 
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Maģistra darba mērķis ir noteikt akciju tirgus pievilcīgumu ar 

fundamentālo rādītāju palīdzību, salīdzināt Baltijas akciju tirgu ar citu Eiropas 

valstu tirgiem, un, pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, novērtēt Baltijas 

akciju tirgus attīstības scenārijus.  

Izvirzīta mērķa sasniegšanai pētījuma laikā tika risināti sekojoši 

uzdevumi: 

• noteikt akciju tirgus lomu uzņēmējdarbības attīstībā; 

• izpētīt faktorus, kuri ietekmē akciju tirgus attīstību; 

• izpētīt fondu biržas darbību, organizācijas veidus un tirdzniecības 

sistēmas; 

• izanalizēt akciju cenu veidojušus faktorus biržā; 

• izpētīt akciju izvēles metodes, ar kuru palīdzību var novērtēt tirgus 

pievilcīgumu; 

• izanalizēt pašreizējo Baltijas akciju tirgus stāvokli; 

• izpētīt fundamentālus rādītājus, lai ar to palīdzību varētu novērtēt 

akciju tirgus pievilcīgumu; 

• salīdzināt Baltijas akciju tirgus pievilcīguma rādītājus ar citām 

valstīm dažādos laika periodos; 

• novērtēt Baltijas akciju tirgus attīstības scenārijus, kuru pamatā ir 

akciju tirgus pievilcīguma rādītāji. 

Par pētījuma objektu tika noteikts Baltijas valstu akciju tirgus. Pētījuma 

priekšmets ir fundamentālo rādītāju kopums un tā izmantošana akciju tirgus 

pievilcīguma un attīstības scenāriju novērtēšanai.  

Maģistra darba gaitā tika izstrādātas sekojošas novitātes: 

• fundamentālas analīzes rādītāju izmantošana akciju tirgus 

pievilcīguma noteikšanai; 

• uzņēmuma pievilcīguma pakāpes noteikšanas modelis; 



 
 

9

• Baltijas akciju tirgus attīstības scenāriju novērtēšana ar 

pievilcīguma rādītāju kompleksu. 

Maģistra darbs sastāv no trim daļām: teorētiskās, analītiskās un pētījuma 

daļas. Teorētiskajā daļā tiek noskaidrota akciju tirgus nozīme, attīstību 

ietekmējoši faktori, kā arī fondu biržas organizācija. Tāpat tiek analizēti akciju 

cenu veidojoši faktori. Analītiskajā daļā tiek pētītas akciju izvēlēs metodes un 

rādītāji, ar kuru palīdzību ir iespējams noteikt akciju tirgus pievilcīgumu. 

Pētījuma daļā tiek analizēts Baltijas akciju tirgus. Pēc tam tiek novērtēts Baltjas 

akciju tirgus pievilcīgums ar fundamentālo rādītāju palīdzību un veikta 

salīdzinoša analīze ar Eiropas valstīm. Darba noslēgumā tiek izstrādāts 

uzņēmuma pievilcīguma pakāpes noteikšanas modelis, ar mērķi novērtēt Baltijas 

akciju tirgus attīstības scenārijus.  

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un privātie investori, kuri iegulda vai 

plāno ieguldīt Baltijas akciju tirgū, izmantojot pētījuma rezultātus, var nākotnē 

novērtēt akciju tirgus ar pievilcīguma rādītāju palīdzību, ka arī novērtēt akciju 

tirgus attīstības scenārijus. Maģistra darba rezultātus un izstrādāto metodoloģiju 

var izmantot arī ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kuras iegulda citās valstīs. 

Turklāt, publisko uzņēmumu vadītāji var iepazīties ar uzņēmuma pievilcīguma 

rādītāju kopumu, vadoties no kuriem investors izvēlās ieguldījuma objektu. 

Maģistra darbā uzstādīto mērķu un uzdevumu sasniegšanai tika 

izmantotas salīdzināšanas, matemātiskās, grafiskas, kā arī situāciju analīzes 

pētīšanas metodes. 

Par teorētisko pētījuma bāzi tika izmantota dažādu valstu, galvenokārt 

ASV autoru, mācību grāmatas un praktiska literatūra. Tā kā darbā tiek 

izanalizēts Baltijas akciju tirgus, visvairāk tika izmantota NASDAQ OMX 

biržas mājas lapa. 

Darba izstrādes gaitā autore nācās saskarties ar  ierobežojumiem. 

Pirmkārt, analīzes spektrs ir ierobežots ar Baltijas oficiālo sarakstu un 

izvēlētajiem no Eiropas akciju indeksa Stoxx 600 (Lielbritānijas, Vācijas, 
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Francijas, Itālijas, Šveices, Spānijas, Somijas, Norvēģijas un Zviedrijas) 

uzņēmumiem. Otrkārt, pētījumu periods ir ierobežots ar laiku no 2006. līdz 

2008. gadam. Treškārt, darba kontekstā ar terminu „uzņēmums” tiek saprasta 

juridiskā vienība.  



 
 

11

 

1. AKCIJU TIRGUS NOZĪME EKONOMIKĀ UN TĀ 
FUNKCIONĒŠANA 

 
1.1. Akciju tirgus loma uzņēmējdarbības attīstībā 

 

Akciju tirgus ir viens no dzinējspēkiem uzņēmējdarbības attīstībā, kas 

spēlē svarīgu lomu kapitālu piesaistē jaunajiem un jau esošiem uzņēmumiem. 

Kompānijām tas dod iespēju būt publiskām un par akciju emisiju saņemt papildu 

finansējumu tālākai uzņēmējdarbības attīstībai. Skatoties uz vēsturiskiem 

datiem, var secināt, ka akciju cenu uzvedība daļēji demonstrē valsts ekonomikas 

uzplaukumu un attīstību. Ekonomika, kur akciju tirgū notiek sistemātisks akciju 

cenu pieaugums, tiek uzskatīta par augošu ekonomiku. Faktiski, akciju tirgus 

ļoti bieži tiek pieņemts par valsts ekonomikas indikatoru, kas parāda 

ekonomikas attīstības stāvokli, jo akciju cenu pieaugums var būt saistīts ar 

investīcijām uzņēmējdarbības attīstībā un otrādi. Pavisam nesen akciju tirgus 

palīdzēja maziem un vidējiem uzņēmumiem piesaistīt jaunus kapitālus ar mērķi 

pēc iespējas straujāk attīstīt uzņēmumu, saražot jaunu produkciju, iekārot jaunus 

tirgus un, vajadzības gadījumā, pārpirkt konkurentu uzņēmumus. Akciju emisija 

ir viens no lētākajiem ceļiem, kā piesaistīt kapitālu, jo atšķirībā no bankas 

kredīta, šajā gadījumā nav jāmaksā procenti par kapitālu izmantošanu [11, 

4.lpp.].  

Akciju emisija un kotēšanās uzsākšana uzņēmumiem dod noteiktas 

priekšrocības, bet tajā pašā laikā arī rada papildus saistības. Autore priekšrocības 

apkopo 1.1. attēlā un tās ir saistītas savā starpā [1, 5.- 6.lpp.; 3, 56.lpp.]:  

• Uzņēmuma izaugsme. Uzņēmumam ir ļoti svarīga attīstība, un 

akciju tirgus ar ārējo kapitālu pieejamību var nodrošināt tam 

dabisku izaugsmi (organic growth), paātrināt biznesa attīstības 

procesus vai palīdzēt piesaistīt kapitālu uzņēmumu apvienošanas 

vai pārpirkšanas procesā. Gadījumā, ja uzņēmums jau ir publisks, 
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tam būs vieglāk tikt pie labvēlīgiem nosacījumiem piesaisto 

papildus kapitālu. 

•  Statuss. Kotācijas fondu biržā piešķir uzņēmumam noteiktu 

statusu, un ļoti bieži tādam uzņēmumam ir vieglāk saņemt bankas 

kredītu, nekā līdzīgam nepubliskajam uzņēmumam. Publiskais 

statuss un laba reputācija palīdz uzņēmumam atrast un piesaistīt 

lielāku klientu skaitu. Bez tam publiskais uzņēmums var nodrošināt 

papildu finansējumu no ārzemju avotiem, uzsākot kotēšanu citās 

valstīs.  

• Likviditāte. Dažreiz uzņēmumu īpašniekiem ir ļoti grūti atrast 

pircēju, ja viens no īpašniekiem vēlās pārdot savu daļu no īpašuma. 

Ar kotēšanas uzsākšanu uzņēmuma kapitāla daļas kļūt likvīdākas, 

jo ikviens tirgū var pirkt un pārdot to akcijas.  

• Reputācija un atpazīstamība. Pastāv uzskats, ka kotēties biržā ir 

prestiži. Uzņēmuma tēlu uzlabo sakārta grāmatvedība un pārvaldes 

sistēma, līdz ar to tas kļūts atklāts un caurspīdīgs. Uzņēmumu 

kotēšana biržā ir ļoti labs mārketings.  

• Darbinieku motivācija. Tagad pasaulē ir ļoti populāra prakse, kuras 

ietvaros kotēto uzņēmumu darbiniekiem piešķir prēmiju, izteiktu kā 

opcijas uz uzņēmuma akcijām, kuras pēc kādu laiku var realizēt. 

Tas motivē darbiniekus ilgāk strādāt uzņēmumā, attīstīt to un 

uzlabot rezultātus. Rezultātā samazinās personāla kustība. 

• Apvienošana un pārpirkšana. Biržā uzņēmuma akcijas kļūst 

likvīdas un tādēļ tās varētu būt izmantotas pārpirkšanas procesā 

naudas līdzekļu vietā. Publiskajam uzņēmumam pārpirkšanas 

procesā ir iespēja norēķināties ar savām akcijām, nevis ar naudu. 

Tāda finanšu operācija pozitīvi ietekmēs uzņēmuma bilanci, jo 

uzņēmums neņems finanšu aizdevumus banku institūcijās.  
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1.1. attēls. Uzņēmumu ieguvumi no akciju kotēšanas biržā [1, 5.-6.lpp.; 3, 56.lpp.] 

 

Ja pastāv priekšrocības, tad pastāv arī uzņēmuma saistības, kuru autore 

apkopo 1.2. attēlā [11,10.-11.lpp.]: 
 

• Atklātība un caurspīdīgums. Ja uzņēmums nolēma kļūt par publisko 

un kotēties biržā, tad uzņēmuma vadībai ir nepieciešams būt 

atklātai, caurspīdīgai, godīgai un informēt investorus par 

uzņēmumu, tā attīstību un darbības plāniem. Katrai biržai ir savi 

noteikumi un likumi. Vislielākais informācijas apjoms par 

uzņēmumu, darbību un kapitāla struktūru ir pieprasīts īpaši IPO 

(initial public offering) procesā, kad uzņēmums gatavojas kotēties 

biržā. Ar katru gadu pieprasītais informācijas apjoms un 

publicēšanas biežuma prasības aug. Rezultātā, uzņēmuma izdevumi 

palielinās, jo informācijas savākšana un audits ir saistīti ar 

salīdzinoši lielām izmaksām, kas var apgrūtināt uzņēmuma 

eksistenci un palielināt birokrātiju.  
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• Investoru un akcionāru spiediens. Publiskajam uzņēmumam ir 

jārēķinās ar to, ka investori vērtē tā darbības rezultātus un vadības 

sasniegumus. Uzņēmuma vadībai, ja tās sastāvā nav uzņēmuma 

īpašnieku, jāatbild uz akcionāru jautājumiem, kuri dažreiz ir ļoti 

sarežģīti. Spiediens no investoru puses arī var būt ļoti liels.  

• Zaudēta iespēja attīstīties caur uzņēmumu pārpirkšanu. Ja, 

piemēram,  lielākā daļa no akcionāriem ir institucionāli investori, ir 

iespējams, ka uzņēmumu pārpirkšanas darījums var būt bloķēts. 

Akcionāriem ir svarīgāk saņemt dividendes (tikai finansiāla 

interese), nevis investēt brīvus līdzekļus turpmākajā attīstībā, kura 

var būt saistīta ar lielu risku.  Uzņēmumu vadībai šajā situācijā būs 

ļoti grūti pārliecināt lielākus akcionārus piedalīties jebkādā 

uzņēmuma pārpirkšanas darījumā.   

• Iekšējie darījumi. Publiskais uzņēmums var satikties ar tādu 

problēmu, ka darījumi, kuri ir balstīti uz iekšējas informācijas 

izmantošanu (insider dealing).  Tā ir prakse, kad cilvēki, kuri 

dažādos veidos ir saistīti ar emitentu, izmanto akciju cenu 

ietekmējošo informāciju (finanšu rezultāti, darbības plāni) ar mērķi 

nopelnīt uz akciju cenu svārstībām. Vēsturē jau bija skaļi skandāli, 

kuri bija saistīti ar Eiropas un ASV uzņēmumiem. Tā, piemēram, 

tādi uzņēmumi kā Enron, Worldcom, Ahold izmantoja 

manipulācijas grāmatvedības atskaitēs finanšu rezultātu uzlabošanai 

un akciju cenu paaugstināšanai. 
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1.2. attēls. Uzņēmumu saistības biržā [11,10.-11.lpp.] 

 

Apkopojot visas priekšrocības un saistības, var secināt, ka publiskajam 

uzņēmumam ir vairāk priekšrocību, nekā saistību. Publiskais uzņēmuma statuss 

palīdz to īpašniekiem atrast alternatīvas iespējas uzņēmuma attīstībai, kapitālu 

piesaistei un darbinieku motivēšanai. 

 

1.2. Akciju tirgus attīstību ietekmējoši faktori 

1.2.1. Akciju tirgus kapitalizācijas un likviditātes nozīme 
 
Akciju tirgus kapitalizācija ir radītājs, kas dot iespēju ieguldītājiem 

novērtēt uzņēmumu un kopējo tirgus lielumu. Tirgus kapitalizācija (market 

capitalization) – uzņēmuma tirgus vērtība, kuru aprēķina, sareizinot visu emitēto 

vērtspapīru skaitu ar šo vērtspapīru cenu biržā [2, 207. lpp.]. Parasti,  attīstītie un 

attīstības akciju tirgi tiek klasificēti kā dažādas grupas, un ļoti bieži tirgus 

kapitalizācija ir viens no galvenajiem faktoriem, lai tos atšķirtu.  

Viens no vislabāk attīstītiem akciju tirgiem pasaulē atrodas ASV. ASV 

akciju tirgus kapitalizācija ir lielāka par tās ekonomiku, kuru var novērtēt pēc 

iekšzemes kopprodukta (IKP). Tā ASV NYSE un NASDAQ  biržu akciju tirgus 

kapitalizācija 2007. gadā  pārsniedza  IKP, un sastādīja  130%,  salīdzinot ar 
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IKP lielumu (sk. 1.1. tab.), bet 2008. gadā biržu kapitalizācija sastādīja jau 81% 

salīdzinot ar IKP lielumu. Tādu lielu starpību var izskaidrot ar to, ka pasaules 

akciju tirgi 2008. gadā pārdzīvoja lielu lejupslīdi pasaules ekonomikas krīzes 

dēļ. Tā Lielbritānijas akciju tirgus kapitalizācija 2007. gadā bija 128.8% 

salīdzinot ar IKP lielumu, bet 2008. gadā tikai 67%. Kamēr Itālijas un Vācijas 

akciju tirgus kapitalizācijas 2007. gadā sastādīja  51% un 63% respektīvi 

salīdzinot ar IKP lielumiem, bet jau 2008. gadā 22% un 29%. 

                                                                                             1.1. tabula   

Akciju tirgus kapitalizāciju attiecība pret valsts IKP [34; 39, autores aprēķināti 
rādītāji] 

Biržas (Valsts/Pilsēta) Attiecīgas valsts IKP 
(mljrd. USD) 

Akciju tirgus 
kapitalizācija 
(mljrd. USD) 

Akciju tirgus 
kapitalizāciju 
salīdzināšana 
attiecībā pret 
IKP lielumam 

(%) 
 2008 2007 2008 2007 2008 2007 
Ziemeļamerikas biržas 
Nasdaq birža (ASV) 
NYSE (ASV) 

14 334 
14 334

13 807 
13 807

2 396 
9 208

4 014 
15 651 

16.7 
64.2

29.1 
112.1

Eiropas biržas 
Budapešta birža (Ungārija) 
Itālijas birža (Itālija) 
Īrijas birža (Īrija) 
Londonas birža (Lielbritānija) 
Ļubļinas birža (Slovēnija) 
Luksemburga (Luksemburga) 
Maltas birža (Malta) 
Šveices birža (Šveice) 
Vācijas birža (Vācija) 
Varšavas birža (Polija) 

164 
2 399 

285 
2 787 

57 
57 
8 

492 
3 818 

567

138 
2 104 

261 
2 804 

26 
49 
8 

427 
3 320 

422

19 
522 

50 
1 868 

12 
67 
4 

880 
1 111 

91

46 
1 073 
1434 
3 852 

29 
166 

6 
1 271 
2 105 

211 

11.3 
21.8 
17.4 
67.0 
20.1 

120.4 
41.9 

144.3 
29.1 
16.0

33.3 
51.0 
55.2 

128.8 
110.2 
170.8 
74.7 

165.0 
63.4 
50.0

Āzijas biržas 
Honkongas birža (Ķīna) 
Singapūras birža (Singapūra) 
Taivānas birža (Taivāna) 
Taizemes birža (Taizeme) 
Tokio birža (Tokio) 

4 222 
192 
424 
272 

4 844 

3 280 
161 
383 
245 

4 382

1 329 
265 
357 
103 

3 187

2 654 
539 
663 
197 

4 330 

31.4 
127.5 
84.0 
37.9 
64.3

80.9 
171.8 
143.8 
80.4 
98.9

 

Tādai lielai starpībai akciju tirgus kapitalizācijā starp ASV un 

Rietumeiropu var atrast dažādus izskaidrojumus. Vēsturiski liels skaits no ASV 

uzņēmumu deva priekšroku finansēt savu biznesu ar akciju emisiju, turpretī 

Rietumeiropā tradīcijas mudināja pēc iespējas ilgāk saglabāt uzņēmumu 
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4% 1%
14%

5%
3%
1%

2%

5%
3%

1%2%
1%

58%

1974. gads
Lielbritānija
Holande
Japāna
Kanāda
Francija
Itā lija
Austrā lija
Vācija
Spānija
Pārējās Āzijas valstis
Pārējās Eiropas Valstis
Šveice
ASV

9%
2%

10%

2%

5%

2%

1%

4%

1%2%4%
3%55%

2001. gads
Lielbritānija
Holande
Japāna
Kanāda
Francija
Itā lija
Austrā lija
Vācija
Spānija
Pārējās Āzijas valstis
Pārējās Eiropas Valstis
Šveice
ASV

pamatkapitālu privātīpašumā. Pavisam nesen dažās Rietumeiropas valstīs vairāk 

uzticējās banku finansējumam. Vācija ir ļoti labs piemērs šādai praksei, kur līdz 

2008. gada sākumam bankas finansēja uzņēmumus pietiekošos apmēros, un tas 

samazināja uzņēmēju intereses meklēt papildus finansējumu akciju tirgū. 

Rietumeiropā bankas nodrošināja uzņēmumus ar visiem finanšu pakalpojumiem, 

kas palīdzēja finansēt komercdarījumus un ilgtermiņa parādus. Salīdzinājumā ar 

ASV bankām, Rietumeiropas bankām var piederēt kapitālu daļas klientu 

uzņēmumos, kamēr ASV mazie un vidējie uzņēmumi atzina par labāku finansēt 

sava biznesa attīstību ar akciju emisiju un ar kotēšanas uzsākšanu  biržā, kas 

palielināja kopējo akciju tirgus kapitalizāciju valstī. Turklāt daži lieli uzņēmumi 

pasaulē ir nacionalizēti, un tādēļ nav tirgoti biržā. Piemēram, Francijā, lielāka 

daļa no uzņēmumiem telekomunikāciju, ieroču izgatavošanas, automašīnas 

ražošanas un transportēšanas nozarēm daļējie pieder valdībai [18, 195.lpp.]. 

Attīstīto akciju tirgu kapitalizācijas strukturālās izmaiņas ilustrē 1.3. attēlā 

dotā diagramma. 1974.gadā Japānai un Lielbritānijai bija lielākā tirgus 

kapitalizācija pasaulē, izņemot ASV. Pasaules akciju tirgus neatlaidīgi pieauga 

20.gadsimta septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados, un tās vērtība 

2000.gada beigās bija tuvu 30 triljonu ASV dolāram. Kopš 1974.gada tās vērtība 

pieauga 30 reizes. Valūtas kustība izraisa pārmaiņas pasaules akciju tirgu 

sadalījumā. Dažreiz ASV dolāra vērtības kritums mainīja ASV uzņēmumu 

kapitalizācijas daļu pasaules kontekstā.  

  

 

 

 

 
 

a)                                            b) 
1.3. attēls. Attīstīto akciju tirgu kapitalizācijas sadalījums: a) % no kopējas kapitalizācijas 

USD 892 miljardi 1974.gada decembrī; b) % no kopējas kapitalizācijas USD 25 276 miljardi 
2001.gada decembrī [18, 196.lpp] 
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Tā ASV akciju tirgus kapitalizācija samazinājās no gandrīz 60% no 

kopējas pasaules akciju kapitalizācijas 1972.gadā līdz 30% deviņdesmito gadu 

sākumā, bet tā atgriežas uz stabiliem 55% 2001. gadā, daļēji tāpēc, kā Āzijas 

tirgi pārdzīvoja lielu kritumu. Pa to laiku Rietumeiropas akciju tirgu 

kapitalizācija pieauga no 20% līdz 30%. Āzijas nozīmīgums pasaules arēnā 

dramatiski palielinājās no 1980.gada līdz 1995.gadam. Taču ilgstoša 

ekonomiskā krīze Japānā kopā ar krīzi Dienvidāzijā 1997.gadā sabojāja Āzijas 

pozīcijas pasaules akciju tirgū [18, 197. lpp.].  

1.4. attēlā ir apkopoti dati par pēdējiem diviem gadiem. Ir skaidri 

redzams, ka ASV akciju tirgus kapitalizācijas procentuāla vērtība pasaules 

kontekstā 2008.gadā samazinājās. Tas notika tāpēc, ka pirmais lielākais akciju 

cenu kritums sākas ASV biržās. Pasaules tirgus kapitalizācija 2007.gada bija 

USD 50 triljoni, bet jau 2008. gadā tā sastādīja tikai USD 32 triljonus.  Pasaules 

akciju indeksi 2007.-2008. gados pārdzīvoja vienu no lielākajām lejupslīdēm 

vēsturē. 
 

                        

9%
5%

9%
3%
4%
2%

9%

2%
7%14%

4%

32%

2008. gads Lielbritānija

Skandināvu valstis

Japāna

Kanāda

Itā lija

Austrā lija

Vācija

Spānija

Pārējās Āzijas valstis

Pārējās Eiropas Valstis

Šveice

ASV  
a)                                                            b) 

1.4. attēls. Pasaules akciju tirgu kapitalizācijas sadalījums: a) % no kopējas kapitalizācijas 
USD 50 triljoni 2007. gadā decembrī; b) % no kopējas kapitalizācijas USD 32 triljoni 2008. 

gada decembrī [34, autores izveidotais grafiskais attēlojums] 
 

Agrajos astoņdesmitajos gados bija vērojams straujš akciju tirgu 

pieaugums dažādās jaunattīstības valstīs. Tā bija atvērtās jaunas biržas Āfrikā: 

Ēģiptē, Marokā, Ziloņkaula Krasta Republikā; Latīņamerikā, galvenokārt, 

8% 3%
9%

4%
2%
3%

4%

3%

13%10%
2%

39%

2007. gads Lielbritānija

Skandināvu valstis

Japāna

Kanāda

Itā lija

Austrā lija

Vācija

Spānija

Pārējās Āzijas valstis

Pārējās Eiropas Valstis

Šveice

ASV
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Brazīlijā un Meksikā. Bet visiespaidīgākās pārmaiņas bija vērojamas Āzijā, tur 

jaunas biržas sāka attīstīties ar lielu ātrumu Indijā, Indonēzijā, Mazāzijā, 

Taizemē, Dienvidkorejā un Taivānā. Jaunattīstības valstu 1997.gada krīze 

apturēja turpmāku Āzijas akciju tirgus attīstību, bet tas atjaunojas jau 2002. gadā 

[15, 36.lpp.].  
 

2% 2%

20%

26%

1% 1%4%1%1%1%
1%

37%

0% 3%

2007. gads Mazāzija
Meksika
Indija
Āfrika
Filipīnu sā li
Kolumbija
Taivāna
Taizeme
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Čīle
Indonēzija
Ķīņa
Brazīlija
Singapūra  

3% 4%

22%

2%

1%

1%

6%
2%

1%2%2%
48%

1% 5%
2008. gads Mazāzija
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Filipīnu sā li
Kolumbija
Taivāna
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Ķīņa
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Singapūra  

a)                                                            b) 
1.5. attēls. Jaunattīstības valstu akciju tirgu kapitalizācijas sadalījums 

a) % no kopējas kapitalizācijas USD 17 triljoni decembrī 2007. gadā; b) % no kopējas 
kapitalizācijas USD 5.7 triljoni decembrī 2008. gada [34, autores izveidotais grafiskais 

attēlojums] 
 

1.5. attēlā ir atspoguļots jaunattīstības valstu kopējais akciju tirgu 

kapitalizācijas sadalījums 2007. un 2008.gadā. Tā 2007.gadā jaunattīstības 

valstu kopējā kapitalizācija sastādīja apmērām 28% no pasaules kapitalizācijas, 

bet 2008. gadā 15%. Ķīnas akciju tirgus kapitalizācija sastādīja 48% no 

jaunattīstības valstu kopējās kapitalizācijas un apmēram 6% no pasaules tirgus 

kapitalizācijas 2008.gadā. 

Darījumu apjoms ar akcijām ir svarīgs rādītājs tirgus likviditātes 

noteikšanā. Likviditāte (liquidity) – iespēja jebkurā laikā pārdot jebkuru 

daudzumu vērtspapīru neizrasot būtiskas izmaiņas šo vērtspapīru tirgus cenā [2, 

208.lpp.]. Tirgū, kur likviditātes līmenis ir pietiekoši augsts, investori parasti ir 

aktīvi un viņiem ir iespējas piemērot dažādas stratēģijas. Bet ir daži piemēri, kad 

akciju tirgiem ar lielu kapitalizācijas līmeni ir zems apgrozījums un darījumu 

apjoms. Nepietiekošs likviditātes līmenis noved pie augstākām darījumu 
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izmaksām. Investori, kuri balsta savu stratēģiju uz akciju ienesīguma 

salīdzināšanu ar globāliem biržu indeksiem, nav tik aktīvi tirgū, kur likviditātes 

līmenis ir zems [11, 653.lpp.].  
 

 
1.6. attēls. 2008. gada akciju darījumu apjoms lielākajās fondu biržās (USD, miljoni) [34, 

autores izveidotais grafiskais attēlojums] 
 

1.6. attēls ilustrē 2008. gada akciju darījumu apjomu lielākajās fondu 

biržās. Akciju darījumu apjoms ir atkarīgs no tirgus aktivitātes, un rādītājs var 

atšķirties katru gadu. Veikto darījumu apjoms ASV fondu biržās sastādīja 61% 

no pasaules darījumu apjomiem 2008. gadā. ASV fondu biržām piemīt vislielākā 

akciju tirdzniecības aktivitāte pasaules arēnā. Šis fakts ir skaidrojams ar to, ka 

ASV biržās kotējas uzņēmumi ne tikai no ASV, bet arī no citām valstīm.  

Akciju darījumu apjoms mainās atkarībā no valsts ekonomikas stāvokļa. 

Tā, darījumu apjoms akciju tirgū Japānā astoņdesmitajos gados sasniedza ļoti 

augstu līmeni, pārsniedzot Ņujorkas biržu (NSYE), bet jau deviņdesmitajos 

gados akciju darījumu apjoms pārdzīvoja lielu kritumu sakarā ar Āzijas krīzi. 

Turklāt, akciju darījumu apjoms dažās jaunattīstības valstīs ir atkarīgs no tirgus 

lieluma. Darījumu apjomi Dienvidkorejā un Taizemē dažreiz bija augstāki nekā 

attīstītājos tirgos, izņemot ASV, bet šis piemērs ir vairāk unikāls gadījums, jo 

pārsvarā topošiem tirgiem likviditātes līmenis ir zems. 
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1.2.2. Akciju tirgū kotēto uzņēmumu informācijas kvalitātes 
nozīme 

 
Korporatīvas un grāmatvedības informācijas kvalitāte ir ļoti dažāda, bet 

attīstītās valstīs grāmatvedības atskaišu kvalitāte ir augstāka. Daži pasaules 

uzņēmumi mācās sagatavot korporatīvas atskaites ar precīzu uzņēmuma 

informatīvo un finanšu informāciju, ka arī informatīvus bukletus. Šī pozitīvā 

tendence pasaules akciju tirgū var būt slikta maziem uzņēmumiem valstīs, kur 

informāciju caurspīdīgums tradīciju dēļ nav tik liels, un tas vairāk attiecas uz 

attīstības tirgiem, kur investīciju kultūra atrodas attīstības stadijā.  

Kotēto uzņēmumu ieņēmumu un peļņas prognozes jaunattīstības valstīs 

var būt absolūti nepārbaudāmas. Ļoti raksturīgs piemērs ir Ķīna. Tur ekonomika 

ļoti strauji pārveidojas no plānu līdz daļēji kapitālistiskai sistēmai. Tas nozīmē, 

ka Ķīnai pasaules grāmatvedības standarti ir kaut kas jauns, un uzņēmumiem ir 

jāizstrādā jaunas koncepcijas. Uzņēmumiem, kuri kotējas Ķīnas vai 

starptautiskajās biržās, nav atsevišķu finanšu pārskatu, un tas rada problēmu, 

kad investori vēlas identificēt akcionāru peļņu noteiktā laika posmā. Tapāt grūti 

novērtēt, kas ir juridiskais īpašnieks dažādiem aktīviem (īpašumiem) Ķīnas 

uzņēmumos, jo valstij, provincei un municipalitātei ir dažādas tiesības uz 

uzņēmumu aktīviem [7, 34-35.lpp.].  

Tāda nedroša informācija atspoguļojas uzņēmuma novērtējumā. 

Uzņēmuma korporatīvās informācijas trūkums var nodarīt zaudējumus akcijas 

novērtējumā. Vēsturiski peļņas līmenis jaunattīstības valstīs uz vienu akciju ir 

zemāks salīdzinājumā ar attīstītiem tirgiem. Kamēr tirgu attīstības potenciāls 

abos tirgos, vairāk vai mazāk, ir līdzīgs. Valdībai un kotēto uzņēmumu vadībai 

ir nepieciešams pielietot stingrākas normas kotēto uzņēmumu informācijas 

apkopojumā, lai tā būtu droša un uzticama. Daudz valstu jau uzsāka adoptēt tādu 

starptautisku grāmatvedības standartu kā IFRS (International Financial 

Reporting Standarts) un GAAP (Generally Accepted Accounting Principles), 

taču dažās valstīs tā ievešana var būt par lēnu.  
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Dažreiz ir ļoti grūti ne tikai iegūt informāciju par starptautiskiem 

uzņēmumiem, bet vēl grūtāk ir šo informāciju analizēt. ASV uzņēmumi publicē 

finanšu rezultātus, un tie kļūst publiski pieejami pēc divām nedēļām katra 

ceturkšņa beigās. ASV finanšu atskaites ir ļoti viegli pārskatāmas un dažas no 

tām ir pieejamas publiskās elektroniskās datubāzēs. Daži Rietumeiropas 

uzņēmumi publicē savas finanšu atskaites tikai divreiz gadā un ar nopietnu laika 

kavēšanu. Rezultātā, finanšu atskaites noveco pirms publiska statusa 

saņemšanas. Lai neitralizētu tādu lielu informācijas trūkumu, daži uzņēmumi 

sāka paziņot par ceturkšņa vai pusgadu peļņas prognozēm tūlīt pēc ceturkšņa 

beigām. Tas vairāk attiecas uz lielajiem starptautiskajiem uzņēmumiem. Šādi 

uzņēmumi seko arī ASV praksei un publicē „peļņas brīdinājumus”, ja negatīvas 

ziņas varētu ietekmēt uzņēmumu ienākumus.  Brīdinājumu dokumentu formāts 

un drošums var būt atšķirīgs, bet kopumā tas palīdz investoriem un citiem tirgus 

dalībniekiem ātrāk saņemt un novērtēt finanšu informāciju [8, 55.lpp.].  

Akciju tirgus dalībnieki var saskarties ar svešvalodu zināšanas 

problēmām, jo daži uzņēmumi publicē finanšu rezultātus un gada pārskatus tikai 

savā valodā. Turpretim, starptautiskie uzņēmumi publicē finanšu informāciju 

divās valodās – vietējā un angļu, bet mazie investīcijām pievilcīgi uzņēmumi 

bieži to nedara (piemēram, Šveices, Francijas un Austrumeiropas uzņēmumi). 

Kopumā finanšu atskaišu formāts, forma, kvalitāte un caurspīdīgums atšķīras 

atkarībā no valsts. Tādēļ papildu informāciju dažreiz ir nepieciešams pieprasīt 

tieši no uzņēmuma.  

Tā kā pēdējos gados, neņemot vērā 2008.gadu un 2007.gada otro pusi, 

starptautiskais akciju tirgus auga, brokeri, bankas un informācijas aģentūras 

uzsāka nodrošināt tirgus dalībniekus ar lielāku finanšu informācijas apjomu. 

Faktiski lielie starptautiskie brokeru uzņēmumi un investīciju bankas piedāvā 

analītiskus pārskatus, kuros apskata kotētus uzņēmums. Analītiskie pārskati 

ietver sevī informāciju, sākot no uzņēmuma bilances un peļņas-zaudējuma 

aprēķina vēstures, beidzot ar dažādām finansiālām prognozēm: gaidāmu pašu 
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kapitālu atdevi (Return on equity), peļņu uz vienu akciju, utt. Tādi analītiskie 

pārskati parasti ir pieejami angļu valodā. Līdzīgi informāciju aģentūras, tādas kā 

Bloomberg, Reuters, Factset un Moody’s piedāvā vispārīgu finansiālu 

informāciju par starptautiskiem uzņēmumiem. Piemēram, informāciju aģentūra 

Reuters kopā ar tai piederošo finanšu uzņēmumu Thomson First Call 

specializējās uz uzņēmumu peļņas prognožu (earnings forecast) vākšanu no 

finanšu analītiķiem visā pasaulē. Viņi piedāvā pakalpojumu, kurš ietver sevī 

individuālas analītiķu prognozes lieliem starptautiskiem uzņēmumiem. Reutuers 

arī aprēķina vidējo prognozi, kā arī atspoguļo dažāda veida globālu statistiku 

[18, 240-242. lpp.]. 

Neraugoties uz labām tendencēm pasaulē pēdējos gados, analītiķiem vai 

investoriem ir ļoti svarīgi satikties ar uzņēmuma vadību vai organizēt 

telekonferences. Tas, protams, ir dārgs un laika ietilpīgs process, bet var palīdzēt 

saprast uzņēmumu biznesa koncepciju un izveidot savu personīgo priekšstatu, 

kas varētu atšķirties no analītiķu viedokļiem.  

 
  1.2.3. Korporatīvās pārvaldības principi un to loma uzņēmuma 

attīstībā 
 

  Korporatīvā pārvaldība (corporate governance) – procesu, principu,  

tradīciju, politikas, likumu, noteikumu  un veikto darbību kopums, kas ietekmē 

uzņēmumu pārvaldīšanu un kontroli. Korporatīvās pārvaldības mērķis ir 

nodrošināt visu iesaistīto pušu interešu ievērošanu uzņēmumā. Galvenās 

iesaistītās puses ir akcionāri, uzņēmuma vadība un direktoru valde. Citas 

iesaistītās puses ir uzņēmuma darbinieki, klienti, kreditori, piegādātāji un 

apkārtējās sabiedrības. Korporatīvā pārvaldība nodarbojas ar uzņēmumu 

vadības, direktoru padomi, akcionāru un iesaistīto pušu tiesībām un 

pienākumiem. Uzņēmuma vadības stils ietekmē  uzņēmuma attīstību un 

sabiedrības uzticību. Laba korporatīvā pārvaldība ir svarīga tiem uzņēmumiem, 

kuri grib piesaistīt kapitālu, un valstīm, kuras grib stimulēt privātā sektora 



 
 

24

investīciju apjomu palielināšanu. Ja uzņēmumi tiek labi pārvaldīti, tas pozitīvi 

ietekmēs attīstību. Kā arī palīdz ieinteresēt investorus, kuru finansiālais atbalsts 

palīdzēs uzņēmuma attīstīšanai [31, 158.lpp.].  

Autore Gabrielle O’Donovan [36] definē terminu „korporatīvā 

pārvaldība” kā iekšējo sistēmu ar savu politiku, procesiem un cilvēkiem, kas 

kalpo akcionāru un iesaistīto pušu vajadzībām, pārvaldot un kontrolējot 

uzņēmuma vadības darbību. Uzņēmuma korporatīvās pārvaldības kvalitāte var 

ietekmēt akciju cenas. Korporatīvās pārvaldības kvalitāte  tiek noteikta ar 

kapitālu tirgu, likumdošanas un ārējo tirgus spēku palīdzību. Veiksmīga 

korporatīvā pārvaldība pastiprina valsts ekonomiku un sekmē uzņēmējdarbības 

attīstību [36, 5.lpp.].   

Korporatīvā pārvaldība sastāv no izpilddirektora (chief executive officer), 

direktoru valdes, vadības, akcionāriem, darbiniekiem un kreditoriem. Parasti 

direktoru valde (board of directors) spēlē galveno lomu korporatīvajā 

pārvaldībā. Viņu pienākumi ir attīstīt uzņēmuma stratēģiju un politiku, iecelt, 

kontrolēt un atalgot augstāka līmeņa vadītājus (senior executives), kuri atbalsta 

augstākus korporatīvās pārvaldības standartus, efektīvu uzņēmumu darbību, 

atbilstību un pārvaldīšanu. Direktoru valde, darbinieki un augstākā līmeņa 

vadītāji saņem algas un prēmijas, kamēr akcionāri saņem kapitāla atdevi. Klienti 

saņem preces un pakalpojumus, piegādātāji saņem kompensāciju par saviem 

materiāliem un pakalpojumiem. Galvenais faktors, kāpēc investori nolemj 

finansēt noteiktus uzņēmumus ir uzticība, ka nākotnē viņi saņems lielu daļu no 

uzņēmuma ienākumiem [13, 170. lpp.].  

Korporatīvai pārvaldībai ir noteikti principi. Galvenie elementi, kuri 

nodrošina labu korporatīvu pārvaldību, ir godīgums, atklātība, uzticība, 

uzņēmuma orientācija uz attīstību, atbildība, savstarpēja cieņa un uzticēšanās. 

1.7 attēlā autore apkopo vispārpieņemtus korporatīvās pārvaldības principus [13, 

36-38.lpp.]: 



 
 

25

• Vienādas akcionāru tiesības un uzturēšanās nosacījumi. Uzņēmuma 

vadībai  ir nepieciešams cienīt akcionārus, nodrošināt ar saprotamu 

un pieejamu informāciju un mudināt viņus piedalīties akcionāru 

sapulcēs.   

 

Atklātība un 
caurspīdīgums 

 
Godīgums un ētikas uzvedība

 
Direktoru padomes loma un pienākumi 

 
Iesaistīto pušu interešu pārstāvēšana 

 
Vienādas akcionāru tiesības un uzturēšanas nosacījumi 

1.7. attēls. Korporatīvās valdīšanas vispārpieņemti principi [24, 36-38.lpp.]  
• Direktoru padomes loma un pienākumi. Direktoru padomei ir 

vajadzīgs iemaņu kopums un spējas darboties ar dažādām biznesa 

problēmām, kā arī prasme pārbaudīt un izaicināt augstākā līmeņa 

vadības sasniegumus. Direktoru padomes priekšsēdētājs un 

izpilddirektors nedrīkst būt viena persona. 

• Godīgums un ētiskā uzvedība. Ētika un godīga lēmumu pieņemšana 

ir ļoti svarīga ne tikai publiskajām attiecībām, bet arī ir ļoti 

vajadzīgs elements risku vadībā, kā arī lai izvairītos no tiesu 

procesiem.  

• Atklātība un caurspīdīgums. Uzņēmuma vadībai ir nepieciešams 

noskaidrot un padarīt publisku direktoru padomes un augstāka 

līmeņa vadības sastāvu, lomas un pienākumus. Viņiem jāīsteno 
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dažādas procedūras uzņēmuma finanšu pārskatu sagatavošanai un 

pārbaudei. Uzņēmumam ir ļoti svarīgi atklāt investoriem 

interesējošu informāciju savlaicīgi un saprotamā valodā. 

Korporatīvā pārvaldība iekļauj iekšējo un ārējo kontroli. Iekšēja kontrole 

pārbauda darbu un koriģē to, lai  sasniegtu uzņēmuma mērķus. Piemērus autore 

apkopoja 1.2. tabulā. Ārējas korporatīvas pārvaldības funkcijas nodarbojas ar  

iesaistīto pušu kontroli. Ārējas funkcijas ir apkopotas 1.8. attēlā. 

1.2. tabula 

Korporatīvas pārvaldības kontroles funkciju piemēri [9, 50.-51. lpp.] 
Kontroles funkcijas Kontroles funkciju raksturojums 

Direktoru padomes kontrole 

Direktoru padomei ir juridiskas tiesības nodarbināt cilvēkus un 
atlaist no darba, pieņemt lēmumu par augsta līmeņa vadības 
kompensāciju izmēru, aizsargāt ieguldīto kapitālu. Pastāvīgas 
direktoru padomes sapulces dod iespēju noteikt, apspriest un 
izvairīties no problēmām.  

Spēku līdzsvars 

Vienkāršs spēku līdzsvars pieprasa, lai uzņēmuma izpilddirektors 
nebūtu vienlaicīgi uzņēmuma finansiāli atbildīga persona 
(treasurer).Tāda pienākumu atdalīšana ir ļoti svarīga uzņēmumam, 
lai viena nodaļa varētu pārbaudīt otras nodaļas darbību bez interešu 
konfliktiem. Piemēram, sapulces laikā pirmā cilvēku grupa var 
piedāvāt uzņēmuma korporatīvas izmaiņas, otrā grupa var apskatīt 
šīs izmaiņas un aizliegt tās, kamēr trešā grupa var pārbaudīt 
akcionāru un darbinieku intereses.  

Kompensācijas veidi 

Uzņēmumos bieži tiek pielietota tāda prakse kā sasniegumu 
kompensācija (performance-based). Kompensācija ir atkarīga no 
cilvēka individuāliem sasniegumiem uzņēmumā. Tas varētu būt 
naudas, akcijas vai opcijas veidā. 

 

ASV korporatīvas pārvaldības modelis ir vispazīstamākais pasaulē, bet 

eksistē arī citi korporatīvas pārvaldības modeli. Piemēram, akcionāru struktūra 

Japānā ir ļoti sarežģītā, kamēr, lielākā daļa no Vācijas kotēto uzņēmumu 

akcionāriem ir bankas. Ļoti liberālais korporatīvas pārvaldības modelis ir angļu-

amerikāņu valstīs, kur viss balstās un ir vērsts uz akcionāru interesēm. Bet 

Eiropā un Japānā ir tā saucamais saskaņotais modelis (coordinated model),  tas 

atzīst darbinieku, direktoru, piegādātāju, klientu un sabiedrības intereses. 

Katram modelim ir savas noteiktās priekšrocības. Liberālais korporatīvas 

pārvaldības modelis atbalsta radikālas inovācijas un izmaksu konkurenci, 
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turpretim saskaņotais modelis sekmē inovāciju attīstībai un kvalitātes 

konkurencei [13, 50.lpp.]. 

 
1.8. attēls. Ārējas korporatīvas pārvaldības kontroles funkcijas [9, 50.-51.lpp., autores 

izveidotais grafiskais attēlojums] 
 

Parasti uzņēmums tiek pārvaldīts ar direktoru padomes palīdzību, kurai ir 

tiesības izvelēties izpilddirektoru (CEO-Chief Executive Officer).  

Izpilddirektoram uzņēmumā ir lielas pilnvaras, viņš vada uzņēmumu un ir 

atbildīgs par to attīstību. Ar direktoru padomes atļauju izpilddirektoram ir 

noteiktas tiesības: nodarbināt augstākā līmeņa vadību un piesaistīt papildu 

finansējumu, pārpērkot citu uzņēmumu vai ieguldot kapitālu dārgos projektos. 

Direktoru padome nomināli tiek izvēlēta ar akcionāru palīdzību. 

Vairākos pētījumos bija apskatīts korporatīvās pārvaldības un uzņēmuma 

akciju ienesīguma saistība. Tā pētniecības centrs McKinsey 2002.gadā veica 200 

institucionālu investoru aptauju, kur identificēja, ka 80% no respondentiem bija 

gatavi maksāt vairāk par labi pārvaldītiem uzņēmumiem. Cita pētījuma autori 
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[37] sarindoja ASV kotētus uzņēmumus pēc korporatīvas pārvaldības kvalitātes 

un secināja, ka labākie 10% uzņēmumu demonstrē lielāku ienesīgumu ar 

straujāko peļņas pieaugumu, nekā sliktāko 10%. Citi pētījumi noteica, ka 

„vairāk labvēlīgākiem uzņēmumiem”, kuriem ir laba korporatīvā pārvaldība, 

vidējais ienesīgums (average return) bija 125%, kamēr „mazāk labvēlīgākiem 

uzņēmumiem” tikai 80%. Daži pētnieki atrada sakarību starp uzņēmuma 

ienesīgumu un direktoru padomes sapulču biežumu. Tātad, uzņēmumiem, kur 

direktoru padome satikās bieži, bija lielāks ienesīgums. Un beidzot, citi pētījumi 

parāda, ka uzņēmumu ienesīgums ir augstāks, kad izpilddirektora īpašumā ir 

daļa no uzņēmuma akcijām. 

 

1.3. Fondu birža kā akciju tirgus funkcionēšanas modelis 

1.3.1. Fondu biržu darbība un organizāciju veidi 
 

Birža ir centralizēta un regulēta tirgus vieta ar saviem tirdzniecības un 

norēķinu likumiem un noteikumiem. Biržās var tirgot dažādus produktus, 

piemēram, metālu, naftu, lauksaimniecības ražojumus, ārvalstu valūtu, akcijas, 

parāda vērtspapīrus, atvasinātos vērtspapīrus un indeksu fondus. Biržas var 

iedalīt pēc vairākām pazīmēm, kuras ir apkopotas 1.9. attēlā. 
 

 
1.9. attēls. Biržu veidi [2, 96.-97.lpp., autores izveidotais grafiskais attēlojums] 
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Fondu birža ir vieta, kur fondu tirgus dalībnieki veic darījumus ar 

vērtspapīriem, lai realizētu savu, ieguldītāju vai emitentu intereses. Fondu biržai 

ir tāda īpašība, ka darījumiem jābūt veiktiem vienas sesijas laikā, vienā vietā un 

pēc vienādiem obligātiem noteikumiem katram dalībniekam [20, 73. lpp.]. 

1.10.attēls ilustrē fondu biržas pamatfunkcijas. 
 

 

Radīt iespēju pirkt un 
pārdot vērtspapīrus. 

 

Nodrošināt ātru un 
vienlīdzīgu informācijas 

pieejamību. 

Nodrošināt tirgus 
caurskatāmību un 
pilnīgi atklātu cenas 

noteikšanas 

Uzraudzīt tirgus 
dalībniekus t.i., biržas 
biedrus un emitentus. 

 

Noteikt vērtspapīru cenu, 
apkopojot pirkšanas un 

pārdošanas 
piedāvājumus. 

   
1.10. attēls. Fondu biržas pamatfunkcijas [2, 100.lpp.] 

 

Lielākai daļai no operācijām, kuras ir veiktas fondu biržā, nav produktīva 

rakstura. Pēc sava satura operācijas atspoguļo tikai vērtības pārvietojumu no 

vienas personas citai. Eksistē tikai viena par produktīvu nosaucama operācija 

fondu biržā. Tas ir jauno vērtspapīru izvietošana fondu biržā.  

Vienas dienas laikā pasaules fondu biržās ir veiktas operācijas ar vairāk 

nekā desmit miljonu akcijām. Viena no pamatoperācijām biržā ir akciju pirkšana 

un pārdošana. Fondu biržai tāpat kā citiem tirgiem piemīt spekulatīvs raksturs. 

Vairākas operācijas fondu biržā ir orientētas spekulatīvas peļņas gūšanai, 

izmatojot vērtspapīru cenu svārstības. Fondu biržu spekulatīvā spēle var 



 
 

30

īstenoties cerībā uz akcijas cenu paaugstināšanu, kā arī cerībā uz akciju cenu 

kritumu. 

Fondu biržā realizējās dažādu veidu darījumi un rīkojumi. Vispirms 

eksistē parastais darījums, kad viens klients pārdod noteiktu akciju daudzumu 

citam klientam ar biržas starpniecību. Tāds darījums ir veikts ar brokera 

palīdzību, operāciju galvenais mērķis ir akciju pakešu pārdalīšana.  

Piemēram, cits biržas darījumu veids ir opcijas darījums, kad tiek 

iegādātās tiesības pirkt akcijas par noteiktu kursu noteiktā laikā nākotnē. 

Ieguldītājs maksā brokerim komisijas naudu. Ja akciju kurss paaugstinās un tas 

ir lielāks par komisijas naudu, ieguldītājs gūst peļņu. Pretējā gadījumā 

ieguldītājs atsakās no savām tiesībām uz pirkumu un zaudē to summu, kāda bija 

samaksāta kā komisijas nauda [20, 76. – 77. lpp.]. 
 

 1.3.2. Biržu tirdzniecības sistēmas 
 

Biržu tirdzniecības sistēmas var iedalīt pēc darījuma veikšanas veida, gan 

arī pēc darījumu veikšanas formas. 1.11. attēlā ir atspoguļota autores apkopota 

struktūra. 
 

 
1.11. attēls. Biržu tirdzniecības sistēmu formas un veidi [18, 186.-188. lpp., autores apkopota 

struktūra] 

Biržu tirdzniecības sistēmu 
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Atklātas nepārtrauktas izsoles 
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Uz tirgus uzturētāju  kotācijām 

balstīts tirgus 

 
Uz klientu rīkojumiem balstīts 
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Biržās var būt divas darījumu veikšanas formas: 

• atklātas nepārtrauktas izsoles (trading floor); 

• automatizēta tirdzniecības sistēma. 

Atklātas nepārtrauktas izsoles ir visvecākais tirdzniecības veids. Šobrīd 

tas tiek izmantos vairākumā Amerikas un dažās Āzijas biržās. Biržās, kur 

tirdzniecība notiek atklātas nepārtrauktas izsoles veidā, balstās uz brokeru 

sazināšanos ar balss palīdzību un speciāliem žestiem. Tā kā nav izsoles vadītāja, 

brokeri nepārtraukti skaļi izsauc pārdodamo vai pērkamo vērtspapīru skaitu un 

cenu, bet ar rokas žestiem precizē nosaukto piedāvājumu – ir īpaši, kad 

tirdzniecība ir aktīva un līdz ar to arī ļoti trokšņaina. Lai tirdzniecība noritētu 

bez pārpratumiem, brokeri valkā īpašas krāsainas žaketes, kuru krāsa norāda uz 

viņu piederību pie attiecīgas brokeru sabiedrības. Šādi mutiski noslēgtie 

darījumi mūsdienās tiek reģistrēti arī elektroniski, kas atvieglo norēķinu 

veikšanu. 

Attīstoties informācijas tehnoloģijām, daudzas biržas pārgāja uz 

automatizēto tirdzniecības sistēmu. Tas nozīme, kā tirdzniecība notiek 

elektroniski, kā šobrīd tas ir visās Skandināvijas un Baltijas biržās un vairākumā 

Eiropas biržu – Londonā, Parīzē u.c. - , un brokeriem pat vairs nav jāatrodas 

biržas telpās, jo iespējams uzstādīt attālinātus terminālus jeb darba stacijas viņu 

darba vietās – bankās un brokeru sabiedrībās. Vairākumā ASV biržu ir 

saglabājies atklātas izsoles princips. 

Biržās var būt divas darījumu veikšanas veidi: 

• uz tirgus uzturētāju (market makers or dealers) kotācijām balstīts 

tirgus (price-driven or quote-driven); 

• uz klientu rīkojumiem balstīts tirgus (order-driven); 

Tā, piemēram, ASV investori ir pieradināti nepārtrauktam tirgum, kur 

darījumi notiek visu dienu un tirgus uzturētāji nodrošina virtuāli tirgus likviditāti 

jebkurā dienas laika periodā. Tirgus uzturētāji nosaka pieprasījuma cenu (bid 

price - cena, kuru piedāvā brokeris par noteiktas akcijas pirkšanu) un 
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piedāvājuma cenu (ask price – cena, kuru piedāvā brokeris par noteiktas akcijas 

pārdošanu). Parasti klienti vēršas pie tā brokera vai dīlera, kas piedāvā vislabāko 

cenu. Protams, ka tirgus uzturētāji koriģē cenas nepārtraukti, lai atspoguļotu 

piedāvājumu un pieprasījumu dinamiku. Tādu tirgus veidu sauc par „uz tirgus 

uzturētāju balstīts tirgus”. Šāda sistēma darbojas Ņujorkas1, Londonas u. c. 

biržās [18, 188. lpp.]. 

Dažās citās valstīs aktīvi tirgus uzturētāji vispār neeksistē. Piedāvājums 

un pieprasījums tiek saskaņoti tieši izsoles tirgū. Tā, biržas tirdzniecības brokeri 

ievada visu klientu rīkojumus ar pieprasījuma cenu un daudzumu. Tirdzniecības 

sistēma automātiski atrod piedāvājumam atbilstošu pieprasījumu. Tādējādi 

biržas dalībnieki zina, par kādu cenu var nopirkt vai pārdot noteiktu vērtspapīru 

daudzumu, bet abas darījumā iesaistītas puses viena otru nepazīst. Atsevišķus 

klientu rīkojumus brokeri nedrīkst apvienot vienā, bet tos drīkst sadalīt mazākos 

pasūtījumos, piemēram, vienu rīkojumu par 1000 akcijām drīkst sadalīt piecos 

rīkojumos par 200 akcijām katrā. Rīkojumu izpildes prioritāte ir balstīta uz tā 

ievades laiku tirdzniecības sistēma. Ja ir divi rīkojumi ar vienādām cenām, tad 

izpildīts tiks ātrāk ievadītais. Tādu tirgus veidu sauc par „uz klientu rīkojumiem 

balstīts tirgus”.  Tāda sistēma ir ieviesta Francijā, Skandināvijas valstīs un 

Vācijā [2, 127.lpp.].  

 

1.3.3. Akciju cenu veidojošie faktori biržā 
 

Akciju cenu veidojošo faktoru grupā ietilpst divas apakšgrupas: 

 1) faktori, kas ietekmē akcijas cenu mikroekonomiskajā līmenī un  

 2) faktori, kas ietekme akcijas cenu makroekonomiskajā līmenī (skat. 

1.12. attēlu) [20, 109.-111. lpp.]: 

                                                 
1 Ņujorkas fondu biržā (NYSE) ir unikāla sistēma, kur katra akcija ir piešķirta vienam speciālistam, un viņš 
strādā kā dīleris un kā ūtrupnieks (auctioneer). Kā dīleris viņš ievada piedāvājuma un pieprasījuma cenu un lieto 
savu kapitālu akciju pirkšanai un pārdošanai. Bet kā ūtrupnieks, viņš saglāba visu iesniegto pasūtījumu vēsturi. 
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• Brīvo akciju cena un skaits. Šis faktors ietekmē, galvenokārt, akciju 

likviditāti. Tas nozīmē, jo vairāk akciju atrodas apgrozījumā, jo 

lielāks būs tās likviditātes līmenis. 

•  Pašreizējas uzņēmuma peļņas lielums. Šis faktors nosaka 

dividenžu lielumu, pie nosacījuma, ka tas tiek izmaksātas.  

 
1.12. attēls. Akciju cenu veidojošie faktori mikro un makroekonomiskajā līmenī [20, 109.-

111. lpp., autores izveidotais grafiskais attēlojums] 
 

• Nozares perspektīva, kurā darbojas uzņēmums. Tā, piemēram, 

agrāk augsto tehnoloģiju nozarē bija savdabīgs „aizkavētais 

pieprasījums” uz dividendiem. Investori bija orientēti ne uz 

dividenžu izmaksas lielumu, bet uz akciju cenu pieaugumu 

ilgtermiņā perspektīva.  

• Uzņēmumu finansiālais stāvoklis. Šis faktors ietekmeē investīciju 

riska pakāpi. Jo stabilāka ir uzņēmuma bilance, jo drošāki būs 

ieguldījumi uzņēmuma akcijās. 
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 Makro faktori var nopietni ietekmēt akciju tirgu. Piemēram, valūtas cenu 

svārstības nopietni ietekmē akciju cenu. Ņemot vērā, ka daži uzņēmumi eksportē 

savu produkciju ārzemēs, uzņēmumu peļņas līmenis ir atkarīgs no kursu 

svārstībām. 

 Nodokļu paaugstināšana noved pie iedzīvotāju uzkrājumu samazināšanās, 

kas potenciāli varētu kļūt par naudas līdzekļu avotiem akciju tirgū. Jāskatās ne 

tikai uz nodokļu dinamiku, bet arī uz to struktūru. Piemēram, akcīzes nodokļu 

paaugstināšana varētu palielināt iedzīvotāju uzkrājumus, kamēr, uzņēmuma 

ienākuma nodokļa paaugstināšana palielina uzņēmuma vajadzību pēc 

aizņēmuma līdzekļiem pamatdarbībai.  

Visu faktoru kompleksam ir liela nozīme akciju cenas veidošanas procesā. 

Ļoti svarīgi pievērst uzmanību tādiem faktoriem kā – uzņēmuma kapitāla 

stāvoklis, valsts un pasaules ekonomikas resursu stāvoklis u. c. Tāpat jāņem 

vērā, ka akciju tirgus ir ļoti specifisks ekonomikas sektors – fiktīvo kapitālu 

sektors. Tāpēc, akciju tirgus specifisko nosacījumu ietekme izpaužas vēl 

nopietnāk, nekā visu aprakstīto faktoru kopums. Tā, piemēram, astoņdesmitajos 

gados ASV akciju cenu pieaugums tik daudz reizes pārsniedza reālo kapitālu 

pieaugumu, ka astoņdesmito gadu beigās fiktīvu kapitālu lielumam nebija nekā 

kopēja ar reālo kapitālu apjomiem, kas bija tā pamatā. Ļoti labs piemērs 

specifisku faktoru ietekmei ir finanšu krīzes, piemēram, kā 1987. gada ASV, kas 

nav saistīts ar ekonomikas reālo sektoru [6, 521.-523. lpp.]. 

Tagad visa pasaule pārdzīvo ekonomisko un finanšu krīzi, kura sākās 

2007.gada otrajā pusē un turpinājās 2008. gadā. Viss sākās ar ASV nedrošo 

hipotekāro kredītu (sub-prime) krīzi ar sarežģīto finanšu instrumentu 

izmantošanu. Pēc tam vairākas pasaules bankas paziņoja par savu aktīvu 

norakstīšanu, jo tās noteiktā pakāpē  bija atkarīgs un saistīts ar ASV nedrošiem 

kredītiem. Uz doto brīdi pasaules bankas norakstīja vairāk nekā USD 880 

miljardu no saviem aktīviem (skat, 1.13. att.). ASV bankas norakstīja visvairāk. 

Šis fakts nopietni ietekmēja pasaules finanšu sistēmu un akciju tirgus stabilitāti.  
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1.13. attēls. Pasaules banku zaudējumi no aktīvu norakstīšanas 2008. gadā [17, 26. lpp.] 

 

2008. gada vidū sāka krist naftas cenas, kuras gadu garumā nemitīgi 

pieauga. Visās valstīs sāka krist iekšējais patēriņš. 2008.gada septembrī 

bankrotēja viena no lielākajām ASV investīciju bankām Lehman Brothers. 

Dažādu pasaules valstu valdības veica virkni pasākumus un piedāvāja finansiālu 

palīdzību finanšu sistēmas dalībniekiem (skat. 1.14. att.), kas iekļāva lielāku 

banku akciju atpirkšanu, nelikvīdu aktīvu atpirkšanu un banku parādu 

galvošanu. Tā kopumā valdības ārkārtēji steidzamie pasākumi sastādīja 

palīdzību USD 4.9 triljonus apmērā.  
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 1.14. attēls. Pasaules valdības finansiālā palīdzība, marts 2009. gadā [17, 21. lpp.] 
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Ekonomikas lejupslīde un finanšu nestabilitāte padarīja situāciju akciju 

tirgos ļoti nestabilu. Pasaules akciju tirgi zaudēja vairāk nekā pusi no savas 

vērtības. Panika pasaules akciju tirgos izraisīja strauju lejupslīdi akciju cenu 

vērtībās. 1.15. attēlā ir atspoguļots ASV indeksa S&P 500 vērtības  dinamika. 

2008. gadā bija fiksēta lielākā vērtības lejupslīde kopš Lielās Depresijas laika.  
 

4

14

3
9

26

-23

-13
-10

20

27
31

20

34

-2

7
4

26

-7

27

12

2

15

26

1

17
15

-10

26

12

1

-12

19

32

-30

-17

16
11

0

-11

8

20

-13

9
13

19

-12

23

-3

8

38

-14

3

26

45

-7

12
16

22

10

-1

0

-12

31

14
19

12

-18
-15

-5

25

-39

28

41

-5

44

-15

-47

-28

-12

38

-38

-50

0

50

YoY change 
(in %)1

20081928 1960 1970 1980 1990 20001940 1950

0

 
1.15. attēls. ASV akciju indeksa S&P 500 1928.-2008. gadu vērtības  dinamika [17, 8. lpp.] 

 

Akcijas tika pārdotas ātri. Investoriem nebija svarīga ne uzņēmumu 

kvalitāte, ne sektors, ne reģions. Visā pasaulē investoriem samazinājās riska 

apetīte. Daži no tiem izvēlējās turēt naudu kontā, nevis investējot to finanšu 

produktos. Sagaidāmais ienesīgums ne tikai nespēja kompensēt milzīgo risku, 

bet noveda pie investoru kapitāla samazināšanas 

1.3. tabulā ir atspoguļots „lāču tirgus” apkopojums pa periodu kopš 

1929.gada. Var secināt, ka pēc „lāču tirgus” vēsturiski bija cenu kāpums. Tas 

notiek tāpēc, ka uzņēmumu vērtība ļoti strauji samazinās un pastāv iespēja lēti 

nopirkt ”vērtīgus” uzņēmums. Daži investori gaida mirkli, kad uzņēmumu 

akcijas būs nepietiekami novērtētas, lai labi nopelnītu vienu vai divu gadu laikā. 
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1.3. tabula 

„Lāču tirgus” periodu apkopojums no 1929.- 1990.gadam [25] 
Akciju tirgus 

augstākais punkts 
„Lāču tirgus” 
perioda beigas 

Periodu ilgums 
(mēnešos) 

Kritums Lāču 
tirgos 

1-gada peļņa pēc 
Lāču tirgus beigām 

03.09.1929 08.07.1932 34 -86% 124%

03.10.1937 28.04.1942 61 -60% 59%

24.03.2000 09.10.2002 31 -49% 34%

11.01.1973 03.10.1974 21 -48% 38%

29.11.1968 26.05.1970 18 -36% 44%

25.08.1987 04.12.1987 4 -34% 23%

29.05.1946 13.06.1949 37 -30% 42%

11.12.1961 26.06.1962 6 -28% 33%

28.11.1980 12.08.1982 21 -27% 58%

09.02.1966 07.10.1966 8 -22% 33%

02.08.1956 22.10.1957 14 -22% 31%

16.07.1990 11.10.1990 3 -20% 29%
 

Finanšu un ekonomikas krīze nav beigusies un tiek publicēti dažādi 

makroekonomikas dati, kuri signalizē, ka pasaules ekonomika pārdzīvo ilgstošu 

lejupslīdi, jo lielāko valstu IKP rādītāji pazeminājās, bezdarbnieku līmenis 

paaugstinājās un eksporta apjomi dramatiski krīt.  
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Fundamentālā analīze

 
No augšas uz apakšu: 

• Kopējo tirgus tendenču analīze;
• Reģiona analīze 
• Nozares analīze 

 

No apakšas uz augšu: 
• Pamatrādītāju analīze 
• Diskontēta naudas plūsma 
• Biznesa modeļa un uzņēmuma vadības 

novērtēšana 

 

2. AKCIJU TIRGUS NOVĒRTĒJUMS AR AKCIJU 
IZVĒLES METODĒM 

 

2.1. Fundamentālās analīzes metodes 
 

Fundamentālā analīze pēta faktorus un rādītājus, kuru savstarpēja 

mijiedarbība seko uzņēmuma ienesīgumam. Fundamentālās analīzes faktori 

ietver sevī uzņēmuma biznesa modeļa un finanšu stāvokļa analīzi - bilances, 

peļņas un zaudējuma aprēķina, naudas plūsmas analīzes; akciju novērtēšanas 

analīzi, vadības stila novērtēšanu u.c. Analīzes pamatā ir uzņēmuma pašreizēji 

un vēsturiskie dati, kuri ir pieejami uzņēmumu finanšu un gada pārskatos, ka arī 

korporatīvajā mājas lapās.   

Fundamentālo analīzi var veikt, balstoties uz divām pieejām:  

1) No augšas uz apakšu – „Top-Down Investing”   

2) No apakšas uz augšu – „Bottom-Up Investing” (skat. 2.1. att.) 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.1. att. Fundamentālās analīzes veidi [12, 187.-199.lpp.] 
 

No augšas uz apakšu metodes galvenais mērķis ir atlasīt akcijas, skatoties 

uz kopēju situāciju ekonomikā un pasaulē. Balstoties uz tādu pieeju, investori 

skatās uz dažādiem kritērijiem: valsts ekonomikas izaugsmi, ekonomikas 
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sektora pievilcīgumu un uzņēmumu lielumu. Šajā  pieejā ir ļoti svarīgi vispirms 

novērtēt kopējo ekonomikas situāciju, un tikai pēc tam pievērst uzmanību 

noteiktām detaļām. Nākamais solis, pēc kopējas situācijas novērtēšanas, ir 

ekonomikas nozares un noteiktās valsts detalizēta analīze un izvēle. Ļoti svarīgi 

atrast tādu sektoru, kas pēc prognozēm pārspēs kopēju tirgu ilgtermiņā periodā. 

Tikai pēc tādas analīzes atsevišķa uzņēmuma akcija tiek izvēlēta no perspektīvas 

nozares un tiek analizēta. 

Uzņēmumu akciju atlases metode no apakšas uz augšu neņēma vērā 

ekonomikas un tirgus ciklu nozīmīgumu. Šī pieeja ir vērsta uz individuāla 

uzņēmuma akcijas analīzi. Investori pievērš uzmanību uzņēmuma biznesa 

modelim, finansiālam stāvoklim un uzņēmuma vadībai. Šīs metodes galvenais 

faktors ir noteikta uzņēmuma sasniegumi un to spēja pārspēt kopēju tirgu, arī 

strādājot nozarē ar nelielu ienesīgumu.  

Tā, piemēram, finanšu pasaules pazīstakamais investors Vorens Bafets 

pielieto no apakšas uz augšu metodi un tērē pietiekošu laiku rūpīgi vērtējot 

uzņēmuma biznesa modeli. Vorens Bafets neinvestēja uzņēmumā, kura biznesa 

modelis nebija viņam skaidrs. Vorens Bafets pirms investēt kapitālu noteiktā 

uzņēmuma mēģināja atrast atbildes uz sekojošiem jautājumiem [32,38]: 

• Uzņēmuma finanšu stabilitāte un ienesīgums: 

1) Vai uzņēmuma pašu kapitāla rentabilitāte (ROE) ir pietiekoši 

augsta pēdējos 5-10 gados;  

2) Vai peļņas ienesīgums ir augsts? Tas demonstrē vadības spēju 

strādāt efektīvi, minimizējot izmaksas; 

3) Vai saistību īpatsvara bilancē ir zems. Vorens Bafets uzskata, ka 

uzņēmumam jānopelna ienākumus ar pašu kapitāla palīdzību, 

nevis ar aizņēmumiem. 

• Biznesa modeļa izpratne: 
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1) Cik ilgi uzņēmums bija publisks. Ja uzņēmums sekmīgi strādā 

vairāk nekā 10 gadus, tad tas bija pārdzīvojis sliktus un labus 

laikus; 

2) Vai biznesa modelis ir vienkāršs un saprotams; 

3) Vai uzņēmumam ir ilgtermiņa izaugsmes stratēģija. 

• Vadības kvalitāte: 

1) Vai vadība ir pietiekoši racionālā; 

2) Vai vadība ir godīga pret saviem akcionāriem; 

3) Vai vadība seko galveno akcionāru uzdevumiem un pavēlēm. 

• Tirgus novērtējums: 

1) Kāda ir uzņēmuma patiesā vērtība (intrinsic value); 

2) Vai uzņēmuma vērtība ir pietiekoši diskontēta. 

Fundamentālā analīze velta lielāku uzmanību uzņēmuma finanšu rādītāju 

un finansiālā stāvokļa novērtēšanai. Tā finanšu rādītāji tiek sadalīti piecās 

grupās [10, 582. lpp.]: 

• Darbības aktivitātes rādītāji. Aktivitātes rādītāji raksturo, cik 

efektīvi uzņēmums izmanto tā rīcībā esošos līdzekļus, lai saražotu 

produkciju (pakalpojumus) pārdošanai.  

• Likviditātes rādītāji. Likviditātes rādītāji parāda, vai uzņēmums ir 

spējīgs tikt galā ar savām īstermiņa saistībām un finansiāliem 

riskiem. Nepieciešamais likviditātes līmenis dažādos sektoros ir 

atšķirīgs, jo tas ir saistīts ar sagaidāmo naudas līdzekļu vajadzību 

noteiktā sektorā. 

• Maksātspējas un saistību rādītāji. Maksātspējas rādītāji parāda 

uzņēmuma ilgtermiņa stāvokli un struktūru, novērtē uzņēmuma 

finansiālo riska pakāpi.  

• Rentabilitātes rādītāji. Rentabilitāte novērtē investētā kapitāla 

atdevi. Kapitāla rentabilitāte atspoguļo uzņēmuma tirgus pozīciju 

un vadības komandas kvalitāti. 
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• Tirgus vērtības rādītāji. Tirgus vērtības uzmаnībаs centrā ir nаudаs 

summа, kаs tiek mаksātа pаr vienu uzņēmumа grāmаtvedībаs 

vienību –peļņu, pаšu kаpitālu vаi ieņēmumiem.   

2.1. tabula 

Fundamentālas analīzes galvenie finanšu rādītāji [ 10, 82.-611.lpp.] 

Rādītāju grupa Rādītājs Skaitītājs Saucējs 

Aktīvu aprite 
(Assets turnover) 

Neto apgrozījums Aktīvu summa 

Krājumu aprite 
(Inventory turnover) 

Pārdotas produkcijas 
izmaksas 

Krājumu 
summu 

Debitoru parādu aprite 
(Receivables turnover) 

Ienākumi Debitoru parāds 

Darbības 
aktivitātes 
rādītāji 

Kreditoru parādu aprite 
(Payables turnover) 

Iepirkumi Kreditoru 
parāds 

Kopējā likviditāte  
(Current ratio) Apgrozāmie līdzekļi Īstermiņa 

saistības 

Likviditātes starpsegums 
(Quick ratio) 

Naudas līdzekļu, īstermiņa 
vērtspapīros ieguldītās un 
debitoriem izsniegtās 
naudas apjoma summa 

Īstermiņa 
saistības Likviditātes 

rādītāji 

Absolūta likviditāte 
(Cash ratio) 

Naudas līdzekļu un 
īstermiņa un vērtspapīros 
ieguldītās kopsummas 

Īstermiņa 
saistības 

Saistību īpatsvars bilancē 
(Debt to assets) Saistību summa Aktīvu summa Maksātspējas 

un saistību 
rādītāji Parādu attiecība pret pašu 

kapitālu (Debt to equity) Saistību summa Pašu kapitāls 

Pašu kapitāla rentabilitāte 
(Return on equity) 

Tīra peļņa Pašu kapitāls 

Aktīvu rentabilitāte 
(Return on assets) 

Tīra peļņa Aktīvu summa Rentabilitātes 
rādītāji 

Peļņas rentabilitāte (Net 
profit margin) 

Tīra peļņa Ieņēmumi 

Akcijas cenas attiecība 
pret uzņēmumu peļņu uz 
vienu akciju (Price to 
earnings) 

Akciju cena Peļņa uz vienu 
akciju Tirgus 

„Vērtības”  
rādītāji Akcijas cenas attiecība 

pret bilances vērtību 
(Price to book ) 

Akciju cena Bilances vērtība 

 
Pēc autores domām, finanšu rādītāju lielumi ir svarīgs faktors, vērtējot 

uzņēmuma finansiālo stāvokli un pievilcīgumu no investoru puses. Diemžēl, 
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akciju tirgus dalībnieki, t.i. investori, finanšu analītiķi ļoti bieži nepievērš 

pietiekošu uzmanību finanšu rādītāju lielumam un dinamikai.  

 

2.2.  „Vērtības” un „izaugsmes” investīciju stili 

 
Jauni investīciju stili parasti veidojas, ja tie varētu sniegt augstāku 

ienesīgumu, un katram stilam ir savi rādītāji un raksturs. Akcijas, kurām ir 

līdzīgie rādītāji un riska raksturi apvieno investīciju stilos. Vispopulārākie stili  

finanšu pasaulē ir „vērtības”  (value) un „izaugsmes” (growth).  

 „Vērtības” investīcijas stils ir viens no vislabāk pazīstamiem akciju 

izvēles stiliem. 1930 gados Kolumbijas universitātes finanšu zinātnes profesori 

Benjamins Grehems (Benjamin Graham) un Deivids Dods (David Dodd) 

izstrādāja „vērtības”  investīcijas stila pamatformu. Koncepcija ir sekojoša, ir 

jāatrod uzņēmumi, kuri tiek tirgoti lētāk par savu vērtību un ar relatīvi zemu 

novērtējumu, salīdzinājumā ar kopējo tirgu un nozares konkurentiem. 

„Vērtības” stila investors meklē akcijas ar stipriem fundamentāliem 

rādītājiem: ienākumiem, dividendēm, bilances vērtību, naudas plūsmu, kuri tiek 

tirgoti par izdevīgi zemu cenu. Tā investors pievērš uzmanību uzņēmumiem, 

kuri novērtēti zemāk par tirgus vērtību un kuru vērtība var ievērojami 

palielināties laikā, kad tirgus koriģēs nepareizu uzņēmuma novērtējumu. 

Investēšana „vērtības” stilā nozīme ne tikai lēto akciju pirkšanu, cenu 

pazemināšanas laikā. „Vērtības” stila investori rūpīgi apstrādā visu pieejamo 

informāciju par uzņēmumiem un ir pārliecināti, ka viņi pērk kvalitatīvo 

uzņēmumu par zemo cenu. 

Ir nepieciešams noteikt starpību starp „Vērtības” stila kvalitatīvo 

uzņēmumu un uzņēmumu, kuram ir vienkārši zems vai pazemināts novērtējums. 

Piemēram, iepriekšējā gadā uzņēmums  A tirgoja savas akcijas ar cenu 25$ par 

akciju, bet nejauši cena pazeminājās līdz 10$ par akciju. Tas automātiski 

nenozīmē, ka uzņēmums tirgo zemāk par tirgus novērtējumu. Vienīgais ko var 
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secināt, ka uzņēmums ir lētāks, nekā bija pagājušā gadā. Cenas pazemināšana 

varēta būt tirgus reakcijas rezultāts uz uzņēmuma fundamentālām problēmām. 

Lai uzņēmums būtu izdevīgs un pievilcīgs investēšanai, tam ir jābūt ar stipriem 

fundamentāliem rādītājiem un ar reālo vērtību augstāk par 10$, tāpēc kā 

„vērtības”  stila metode vienmēr salīdzina tekošo akciju tirgus cenu ar „reālo” 

akciju vērtību, nevis ar „vēsturisko” vērtību kaut kādā laikā periodā. 

Viens no pazīstākiem investoriem vēsturē, Vorens Bafets, pierādīja, ka 

„Vērtības”  investīcijas stils strādā. Šī vērtēšanas stratēģija palīdzēja viņam 

izvēlēties uzņēmumu  Berkshire Hathaway, kura akcijas cena pieauga no $12 

par akciju 1967.gadā līdz $70 900  par akciju 2002.gadā. Uzņēmums  Berkshire 

Hathaway apsteidza S&P500 indeksa ienesīgumu gadā par 13.02%. Neskatoties 

uz to, ka Vorens Bafets neuzskatīja sevi par „vērtības”  stila investoru, liela daļa 

no viņa sekmīgiem ieguldījumiem bija veikta, pamatojoties uz „vērtības”  stila 

investēšanas pamatprincipiem. 

Laikā, kad efektīvo tirgu hipotēze (Efficient Market Hipothesis) apraksta, 

ka akciju cenas atspoguļo  visu svarīgo saistošo informāciju, kas savukārt parāda 

patieso uzņēmuma vērtību, „vērtības” investīcijas stils balstās uz 

priekšnoteikumiem, kuri ir pretrunā ar teoriju. „Vērtības”  stila investori gaida 

vajadzīgo laiku, kad tirgus analītiķi piešķir kāda uzņēmuma akcijām nepareizo 

cenu. 

Neskatoties uz faktu, ka „vērtības”  stila akcijas var atrasties jebkurā 

tirgus nozarē, visbiežāk tās atrodas nozarēs, kurās nesen bija pārdzīvojuši grūtus 

laikus un zaudēja savas „vērtības”, vai šajā laikā atrodas zem apgrūtinoša efekta 

no kaut kādām ziņām, kas īslaicīgi ietekmē esošo nozari. Piemēram, automobiļu 

ražošanas industrijas cikliskumā var aptuveni noteikt akciju tirgus cenu 

pazemināšanas laika periodu tādiem uzņēmumiem kā Ford  vai GM. Pēc 2007. 

un 2008.gada ilgstoša krituma pasaules akciju tirgos, zemi novērtētus 

kvalitatīvus uzņēmumus var satikt jebkurā sektorā.  
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 „Vērtības”  stila investīciju pamatkritēriji: 

• Akcijas cenas vērtībai jābūt ne dārgāk par 2/3 no patiesās tirgus 

„vērtības”; 

• Ir jāizvēlas uzņēmumi ar P/E rādītājiem no vis zemākiem 10% no visām 

akcijām; 

• Akcijas cenai ir jābūt zemākai par materiālas bilances vērtību; 

• Parādiem ir jābūt mazākiem par pašu kapitālu (Parādu attiecība pret pašu 

kapitālu <1); 

• Apgrozāmiem līdzekļiem jābūt vismaz divreiz lielākiem par īstermiņa 

saistībām; 

• Dividendiem jābūt ne mazāk par 2/3 no ilglaicīgiem AAA kredīta reitingu 

obligāciju ienākumiem; 

• Ieņēmumu pieaugumam ir jābūt ne mazāk par 7% gadā no iepriekšējo 10 

gadu vidējiem ieņēmumiem [14, 5.-25.lpp.]. 

„„Izaugsmes” ” investīcijas stils. Vislabākais ceļš kā definēt „izaugsmes”  

investīcijas stilu, ir salīdzināt to ar „vērtības”  investīcijas stilu. „Vērtības” stila 

investori ļoti rūpīgi izvērtē tagadnes informāciju, viņi meklē akcijas, kurās uz 

doto brīdi tirgojas par cenu, kura ir zemāka par patieso tirgus cenu. Pilnīgi 

pretēji „izaugsmes” stila investori ir koncentrēti uz uzņēmumu nākotnes 

potenciālu un neuztraucās par šodienas uzņēmuma tirgus cenām. Tie meklē 

uzņēmumus, kuru akcijas tiek tirgotas par cenām, kuras ir zemākas par patiesām 

tirgus cenām. Tas ir darīts,  ņemot vērā prognozes, ka uzņēmumu patiesā vērtība 

tuvākā nākotnē izaugs un pārsniegs tagadnes tirgus cenas un novērtējumu. 

Kā parāda laiks, „izaugsmes” stila akcijas uzņēmumi attīstās ievērojami 

ātrāk nekā citi uzņēmumi. „Izaugsmes” stila investori vispirms koncentrē savu 

uzmanību uz jaunajiem uzņēmumiem. Investori balstās uz teorētiskiem 

uzskatiem, ka ieņēmumu izaugsme un ienākumi novedīs pie uzņēmuma akciju 

cenas pieauguma. Tipiskais „izaugsmes”  stila investors meklē iespējas investēt 
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strauji attīstošās nozarēs, īpaši, tādās, kuras ir saistītās ar jaunākām 

tehnoloģijām. Peļņa tiek iegūta no akcijas cenas pieguma, nevis no akciju 

dividendēm, jo gandrīz visi uzņēmuma ienākumi tika pārinvestēti attīstībā, nevis 

izmaksāti dividendēs. 

„Izaugsmes”  stila investori ir ieinteresēti un rūpējas par uzņēmumu 

izaugsmes  potenciālu, bet, lai izanalizēt šo potenciālu nav absolūta plāna vai 

formulas. Katra „izaugsmes” stila uzņēmuma akciju izvēle investēšanai pieprasa 

individuālo pieeju un novērtēšanu. „Izaugsmes”  stila investori izmanto kritēriju 

kopumu kā pamata bāzi izvēles analīzei, bet visi šie parametri un metodes tiek 

izmantotas, ņemot vērā konkrētā uzņēmuma datus. Izvēles pamatā kritēriji var 

mainīties no uzņēmuma uz uzņēmumu un no nozares uz nozari. 

NAIC (National Association of Insurance Commissioners) ir viena no 

pasaulē pazīstamākām organizācijām, kura piemēro „izaugsmes”  stila stratēģiju. 

Viņu galvenais mērķis ir iemācīt investorus investēt ar sapratni. NAIC ir 

izstrādājusi universālas investēšanas pamatstratēģijas, kuras palīdz atrast 

potenciālus investēšanas mērķus, „izaugsmes” stila izņēmumus, kuros ir vērts 

ieguldīt līdzekļus. Daži no NAIC uzdotiem jautājumiem, kurus ir jāpiemēro, 

izvēloties investēšanas mērķus, ir aprakstīti zemāk: 

• Liels vēsturiskais ieņēmumu pieaugums. Balstoties uz NAIC 

koncepciju, pirmo jautājumu, kuru ir jāuzdod investoram, balstoties 

uz uzņēmumu gada pārskatiem, ir jautājums vai kompānija bija 

augusi tuvākā pagātnē. 2.2. tabulā ir uzrādīti daži ieņēmumi uz 

vienu akciju rādītāji (EPS), kuri, atkarībā no uzņēmuma lieluma, 

identificē uzņēmuma pieauguma potenciālu; Kaut gan NAIC 

rekomendē analizēt ieņēmumus uz vienu akciju rādītāju, ņemot 

vērā ne mazāk par pēdējiem pieciem gadiem, desmit gadu 

izaugsmes periods ir vēl pievilcīgāks. Ja uzņēmums uzrāda labu 

izaugsmi pēdējo piecu vai desmit gadu periodā, tāda situācija 

varētu turpināties nākošo piecu vai desmit gadu periodā. 
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2.2. tabula 

    Uzņēmumu ienākumu pieaugums atkarība no uzņēmuma lieluma  [5, 45. lpp.] 
Uzņēmuma lielums – tirgus kapitalizācijas Minimālais ieņēmumu uz vienu 

akciju pieaugums piecu gadu laikā, 
> 4 miljardi 5% 

> 4 miljardi > 400 miljoni 7% 
< 400 miljoni 12% 

 

• Liels prognozētais ieņēmumu pieaugums. Nākošais kritērijs, kuru 

NAIC iesaka analizēt, ir prognozētais piecu gadu perioda 

ieņēmumu izaugsmes  ātrums, kuram pēc iespējas jābūt tuvāk 10-

15%. Tādas prognozes tiek veiktas ar uzņēmumu analītiķu 

palīdzību, vai neatkarīgo struktūru analītiķu palīdzību. Vislielākā 

un bīstamāka problēma ar nākotnes prognozēm, ir, ka tās ir tikai 

prognozes. Kad „izaugsmes”  stila investors atrod ideālo 

„Izaugsmes”  prognozi, viņam ir rūpīgi jānovērtē prognozes 

ticamību, pirms uzticoties šādai informācijai. Investoram jābūt 

pieredzējušam un informētam dažādu „Izaugsmes”  kritēriju dažāda 

izmēra un nozaru uzņēmumos, lai novērtētu jebkuras prognozes 

ticamību. Piemēram, esošā lielas kapitalizācijas kompānija nevarēs 

izaugt tik ātri, kā jauna mazas kapitalizācijas tehnoloģiskā 

kompānija. Izvērtējot analītiķu veiktās prognozes, investoriem ir 

jāņem vērā uzņēmuma nozari, perspektīvas un „Izaugsmes”  

stadiju, kurā uzņēmums atrodas; 

• Vai uzņēmuma menedžments kontrolē izdevumus un ieņēmumus? 

Trešais NAIC kritērijs ir koncentrēts uz peļņas pirms nodokļu 

nomaksas rentabilitāti. Ir diezgan daudz pasaules piemēru, kur   

uzņēmumiem ar ievērojami lielu ienākumu pieaugumu ir zems 

peļņas pieaugums. Uzņēmumam varētu būt augsti gada ieņēmumi, 
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bet ja pelņa uz vienu akciju netiek proporcionāli palielināta, 

visticamāk, ka uzņēmuma rentabilitāte ir samazinājusies. Salīdzinot  

tagadnes peļņas rentabilitāti  ar uzņēmuma pagātnes rentabilitāti un 

uzņēmuma konkurentu rentabilitāti, „izaugsmes”  stila investors var 

diezgan precīzi noteikt, vai uzņēmuma vadība kontrolē izdevumus 

un ieņēmumus; 

• Vai valdība ir spējīga efektīvi vadīt uzņēmuma darbību? 

Efektivitāte var būt aprēķināta un izmērīta, izmantojot pašu kapitāla 

rentabilitātes (ROE) rādītāju. Aktīvu efektīva izmantošana būs 

atspoguļota stabilā vai augošā pašu kapitāla rentabilitātē. Savukārt, 

analizējot šo rādītāju, jāsalīdzina tekošo pašu kapitāla rentabilitāti 

ar uzņēmuma un nozares piecu gadu vidējo pašu kapitāla 

rentabilitāti. 

• Vai akciju cena var palielināties divās reizes tuvākos piecos gados? 

Ja akciju cena nevar palielināties divās reizes tuvākos piecos gados, 

visticamāk tā nav „izaugsmes” stila akcija. Var domāt, ka tādas 

prasības ir pārāk lielas, nereālistiskas, bet investoram ir jāatceras, 

ka ņemot vērā vismazāko augšanas procentu, kas ir 10%, akciju 

cena palielināsies divās reizēs septiņu gadu laikā. Bet tā kā 

„izaugsmes”  stila investori ir orientēti pēc iespējas uz 15% akciju 

cenu gada izaugsmi, piecu gadu laikā tās vērtībai ir jāizaug divās 

reizēs. 

 „Izaugsmes” stila investori ir orientēti uz uzņēmumu izaugsmi. 

„Izaugsmes” investīcijas stila parametrus ir vērts meklēt uzņēmumos, kuri 

ieņēmumus turpina ieguldīt sava uzņēmuma attīstībā un izaugsmē, ražojot jauno 

produkciju un izmantojot jaunākas tehnoloģijas. Neskatoties uz to, ka tagadnes 

tirgū akcijas cena var būt diezgan dārga, „izaugsmes” stila investori uzskata , ka 

investīciju atmaksu nodrošinās attīstības process [5, 50.-68. lpp.]. 
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2.3. Izaugsme par mērenu cenu un ienākumu investīciju stili 
 

„Izaugsme par mērenu cenu” (Growth at a reasonable price) ir 

investīcijas stils, kas apvieno „vērtības” un „izaugsmes” investīciju stilu 

pamatprincipus. „Izaugsme par mērenu cenu” meklē uzņēmumus ar pazeminātu 

tirgus vērtību, kurām tajā pašā laikā ir paredzams izaugsmes potenciāls. 

„Izaugsme par mērenu cenu” stila investēšanas kritēriji atrodas pa vidu starp 

„vērtības” un „izaugsmes” investīciju stilu izvēles kritērijiem. 

Tā kā „izaugsme par mērenu cenu” stils izmanto principus, kas piemīt gan 

„vērtības”, gan „izaugsmes” investīciju metodēm, dažreiz „izaugsme par mērenu 

cenu” stila metodes kritiķi uzskata, ka šis stils neatspoguļo reāli pārredzamus 

parametrus un standartus, pēc kuriem var izvēlēties akcijas. „Izaugsme par 

mērenu cenu” nav stils, pēc kura meklē jebkāda veida vērtīgas akcijas, jo 

„izaugsme par mērenu cenu” stils ,kā metodoloģija, ir orientēta uz uzņēmumu 

identifikāciju. 

Vēl viena izplatīta kļūda ir uzskats, kā „izaugsme par mērenu cenu” 

metodes lietotāji veido savu akciju portfeļu, iepērkot proporcionāli vienādas 

daļas ar „vērtības” un „izaugsmes” uzņēmumu akcijām. Tas nav korekti, jo visas 

„izaugsme par mērenu cenu” izvēlētas uzņēmumu akcijas atbilst noteiktiem 

individuāliem kritērijiem un nepieder pie konkrētas „vērtības” vai „izaugsmes” 

uzņēmumu grupas, bet ir šo divu grupu kombinācijā. 

Viens no pasaulē pazīstamākiem „izaugsme par mērenu cenu” stila 

lietotājiem ir Piters Linčs (Peter Lynch). Linčs bija uzrakstījis vairākas 

populāras grāmatas, ieskaitot „One up on Wall Street” un „Learn to Earn”, un 

deviņdesmitajos gados viņš bija iesaistīts pasaules populārā finanšu uzņēmumā 

Fidelity Investment. Daži uzskata Piteru Linču par vienu no labākiem fondu 

menedžerim, galvenokārt balstoties uz informāciju, par viņa pārvaldē esošo 

akciju portfeļa izaugsmi, kas deva ienesīgumu 29% gadā, un tas turpinājās 

trīspadsmit gadus laikā no 1977.gada līdz 1990.gadam. 
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Tāpat kā „izaugsmes” investori, „izaugsme par mērenu cenu” stila 

investori ir orientēti uz uzņēmuma izaugsmes potenciālu. Investori sagaida 

pozitīvus ieņēmumus tuvākos nākotnes gados, savienojumā ar pozitīvas peļņas 

prognozēm nākošos gados. Atšķirībā no „izaugsmes” stila investoriem, 

„izaugsme par mērenu cenu” stila investori izturas pietiekoši skeptiski pret 

nenormāli augstām peļņas lielumiem, piemērām, tādiem kā 25-50% gadā. 

Uzņēmumi ar tik lielu peļņu atrodas augstā riska grupā un ir pārāk nedroši 

„izaugsme par mērenu cenu” stila investoru grupām. „Izaugsme par mērenu 

cenu” stila investoriem ērtāk un drošāk izvēlēties akcijas ar paredzamo peļņas 

līmeni 10-20% robežās.  

Vēl viens svarīgs parametrs, kuru pārskata gan „izaugsme par mērenu 

cenu”, gan „izaugsmes” investori, ir pašu kapitāla rentabilitātes (Return on 

equity) radītājs. Abiem investīcijas stiliem piemīt augsts un augošs pašu kapitāla 

rentabilitātes līmenis,  kas identificē kvalitatīvo uzņēmumu un labo investīcijas 

mērķi. 

Tā kā pastāv diezgan daudz dažādu papildus kritēriju uzņēmuma 

izaugsmes mērīšanai, „izaugsme par mērenu cenu” stila investori var regulēt un 

koriģēt viņu akciju izvēles sistēmas parametrus atbilstoši investoru vēlmēm vai 

konkrētām vajadzībām. Pielietojot „izaugsme par mērenu cenu”  stratēģiju, ir 

jāsalīdzina  uzņēmumu unikālas īpašības. Īpaši svarīgi ir izveidot personīgo 

uzņēmumu augšanas, ražīguma un darbības parametru grupu uzņēmuma 

analizēšanai. 

Grūti iedomāties jebkādu akciju izvēles vai investīcijas stilu  bez P/E 

(akciju cena pret peļņas uz vienu akciju) rādītāja izmantošanas. Neskatoties uz 

to, ka „izaugsme par mērenu cenu” stila investori skatās uz augstāko P/E 

rādītāju, nekā „vērtības” stila investori, „izaugsme par mērenu cenu” stila 

investori uzmanās no augstiem P/E rādītājiem, kuri ir „izaugsmes” stila 

investoru vēlamais parametrs. „Izaugsmes” stila investori var investēt finanšu 

līdzekļus uzņēmumā, kura apgrozījums 50-60 reizes pārsniedz ieņēmumus, bet 
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„izaugsme par mērenu cenu” stila investori uzskata tādu investīcijas stilu – ka 

lielas naudas maksājums par lielu neskaidrību daudzumu. „Izaugsme par mērenu 

cenu” stila investori parasti izvēlas uzņēmumus ar P/E rādītāju tuvu 15-25, bet 

tas nav noteikts un fiksēts parametrs, pēc kura „izaugsme par mērenu cenu” stila 

investori vadās neskatoties uz uzņēmuma sastāvu un funkciju. Papildus P/E 

rādītājam „izaugsme par mērenu cenu” stila investori uzsver P/B rādītāju (akciju 

cena pret bilances vērtību), īpaši kad P/B ir zemāks par vidējo P/B konkrētā 

nozarē. Zemi P/E un P/B rādītāji ir divi kritēriji pēc kuriem „izaugsme par 

mērenu cenu” investori vadās, izvēloties uzņēmumu akcijas. Investori var 

izvēlēties vēl dažas līdzīgus kritērijus, bet galvenā ideja ir tā, ka „izaugsme par 

mērenu cenu” investori ir ieinteresēti tagadnes akciju novērtēšanas stāvoklī. 

„Izaugsme par mērenu cenu” var izskatīties kā ideāls investīciju stils, bet 

kombinēt „vērtības” un „izaugsmes” investīciju stilus nav tik viegli. Jā investors 

perfekti nezinās abas stratēģijas, pastāv iespēja, ka „izaugsme par mērenu cenu” 

akciju vietā viņš pirks kādā vidēja līmeņa akcijas. Kā pieradīja tādi pazīstami 

investori kā Piters Linčs, ieguvumi noteikti attaisno laiku, kuru ir jāpatērē 

„izaugsme par mērenu cenu” stila tehnikas mācīšanai un attīstīšanai [5, 70.-76. 

lpp.]. 

 „Ienākumu” investīcijas stils (income investing) ir orientēts uz 

uzņēmumu izvēli, kuri var nodrošināt pastāvīgo ienākumu, ir viena no visvairāk 

sološām akciju izvēles stratēģijām. Kad investori domā par pastāvīgo ienākumu, 

parasti viņi domā par fiksēto ienākumu vērtspapīriem, tādiem kā obligācijas. 

Tajā pašā laikā akcijas arī var nodrošināt pastāvīgo ienākumu plūsmu, saņemot 

ievērojamus dividendus.   

„Ienākumu” stila investori parasti ir orientēti uz stabiliem uzņēmumiem, 

kuri ir sasnieguši noteikto izmēru. Tādi uzņēmumi parasti neatrodas 

paplašinošās un attīstošās nozarēs. Nesadalītu peļņu uzņēmumi izmaksa 

dividenžu veidā, nodrošinot ienākumus uzņēmuma akciju turētājiem, nevis 

reinvestējot to savā attīstībā. Dažās nozarēs var paredzēt dividenžu lielumu. 
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Piemērām, komunālo pakalpojumu nozares uzņēmumi vēsturiski parasti 

izmaksāja salīdzinoši neliela izmēra dividendes, un, iespējams, tā arī turpināsies 

nākotnē. 

„Ienākumu” stils nav vienkārši naudas ieguldīšana uzņēmumu akcijās ar 

augstākām dividendēm. Daudz svarīgāks ir rādītājs  – ienākums no dividendēm 

(dividend yield), kuru aprēķina, sadalot gada dividenžu summu ar uzņēmuma 

kopējo tirgus kapitalizāciju. Tas nosaka konkrēto peļņu, kuru dividendes dod 

akciju turētājam. „Ienākumu” stila investori pieprasa augstāku ienākumu no 

dividendēm nekā 2-3%. Lielāka daļa meklē 5-6%, kas uz USD 1 miljonu varēs 

garantēt ienākumu pirms nodokļa ap USD 60 000-70 000. Galvenais stratēģijas 

princips – jāsameklē labi uzņēmumi ar pastāvīgi augsto ienākumu no 

dividendēm, lai saņemtu pastāvīgo un prognozējamo ienākumu plūsmu uz ilgu 

laika periodu. 

Vēl viens svarīgs faktors, kurš interesē „ienākumu” stila investorus, ir 

uzņēmumu ienākuma no dividendēm rādītāja vēsture. Ja uzņēmums nesen 

paaugstināja dividendes, ir noteikti jāanalizē šo notikumu faktorus. Liels 

paaugstinājums, piemēram, no 1.5% uz 6%, īsā laikā periodā, tādā kā divi gadi, 

var būt optimistisks bez pamatojuma un nestabils nākotnē. Jo ilgāk uzņēmums 

bija maksājis augstas dividendes, jo vairāk ticams, ka tā arī turpināsies tālāk. 

Uzņēmumi ar pastāvīgi stabiliem ienākumiem no dividendēm pēdējos 6, 10,15 

vai pat 50 gados, visticamāk tā arī turpinās darīt. 

Nedrīkst investēt uzņēmuma akcijās, baltoties tikai uz dividenžu lielumu. 

Augsts dividenžu lielums automātiski nenosaka labu uzņēmumu, jo dividendes 

tiek izmaksātas no uzņēmuma tīrās peļņas pēc nodokļu nomaksas, un augstas 

dividendes var novēst pie zema līmeņa nesadalītās peļņas. Problēmas radās, kad 

ienākumi, kurus varētu pārinvestēt uzņēmuma attīstībā tiek izmaksāti dividenžu 

veidā. 

„Ienākumu” stils ir vairāk nekā akciju tirgus apskatīšana, meklējot 

uzņēmumus ar augstām dividendēm. Dividendes ir vērtas tikai tad, kad tās ir 
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pastāvīgas. „Ienākumu” stila investoriem uzmanīgi jāanalizē investīcijas mērķa 

uzņēmumos, pērkot tikai uzņēmumus ar labiem fundamentāliem rādītājiem. 

Tāpat kā citi investīcijas stili, „Ienākumu” stilam nav konkrētas formulas, lai 

noteiktu mērķa investīciju uzņēmumu. Lai noteiktu vajadzīgo un pastāvīgo 

dividenžu lielumu, „ienākumu” stila investoriem jāizmanto sava personiskā 

pieredzes, pieejas un prasmes. 

Tajā pašā laikā dividendes nesamazina riskus. Riski, kuri ir raksturīgi 

jebkura veida vērtspapīriem ir piemēroti arī uzņēmumiem ar augsto dividenžu 

līmeni, neskatoties uz to, ka risks var būt samazināts, izvēloties stabilus un 

pieredzējušus uzņēmumus[16, 14.-20.lpp.]. 
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3. BALTIJAS AKCIJU TIRGUS ATTĪSTĪBAS 
SCENĀRIJI 

 
3.1. Baltijas akciju tirgus raksturojums 

3.3.1. Baltijas biržu darbības raksturojums 
 

Baltijas akciju tirgu veido trīs Baltijas valstu biržas, t.i. Rīgas, Viļņas un 

Tallinas. Baltijas fondu biržas uzsaka savu darbību deviņdesmitajos gados. 

Rīgas Fondu birža bija dibināta 1993.gadā. Līdz ar biržas dibināšanu aizsākās 

vērtspapīru tirgus izveides koncepcijas izstrāde un piemērota tirdzniecības 

modeļa meklēšana, bet tikai 1995.gadā notika Rīgas Fondu biržas pirmā 

tirdzniecības sesija [2,111.-112.lpp.]. Lietuvas birža arī tika nodibināta 

1993.gadā, pirmā tirdzniecības sesija notika 1993.gadā [30]. Kamēr, Igaunijas 

fondu birža tika atvērta visvēlāk – 1995.gadā [24], augsti attīstības tempi bija 

vērojami tieši Igaunijā, t.i. lielāki tirdzniecības apjomi, labāki uzņēmumu 

finanšu rādītāji. No dibināšanas brīža Baltijas fondu biržu tirdzniecības apjomi 

un kotēto uzņēmumu skaits pieauga lielos tempos. Pēc tam biržas tika 

pārpirktas, un uz doto brīdi Baltijas biržu lielākais akcionārs ir NASDAQ OMX 

grupa (skat. 3.1.tab).    

3.1. tabula 

Nasdaq OMX grupas ieguldījumu īpatsvars Baltijas tirgū [26] 
Biržu nosaukums Nasdaq OMX ieguldījumu īpatsvars Baltijas biržu

Tallinas Fondu birža 62% 

Rīgas Fondu birža 93% 

Viļņas Fondu biržā 93% 

 

NASDAQ OMX grupa ir lielāka biržu pakalpojumu organizācija. 

Pakalpojumi tiek sniegti sešos kontinentos. Tā piedāvā investoriem tirdzniecības 

un kotēšanas iespējas, kā arī pēdējās biržu tehnoloģijas. Pēc kotēto uzņēmumu 
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skaita,  NASDAQ OMX ieņem pasaules līderpozīcijas. Tā, pēc pēdējiem datiem 

grupas biržā kotējas 3900 uzņēmumi. Grupa nodrošina tirdzniecības, norēķinu 

un uzskaites pakalpojumus. Apzīmējums OMX Nordic Exchange ietver sevī 

Stokholmas, Helsinku, Islandes, Kopenhāgenas, Tallinas, Rīgas un Viļņas fondu 

biržu kopējo piedāvājumu [28]. 

Vietējiem investoriem Baltija reģionā pieder 67% no visiem kotētiem 

vērtspapīriem. Ārvalstu investoru īpatsvars pēdējos gados salīdzinoši 

samazinājās. Tā 2007. gada vidū ārvalstu investoru īpašumā bija 40% no 

Baltijas tirgu vērtspapīriem, bet jau 2008. gada tikai 33%. Tāda tendence ir 

skaidrojama ar ASV riskanto hipotekāro kredītu (sub-prime credit) krīzi, kā arī 

ar nelabvēlīgām makroekonomikas perspektīvām Baltijas valstīs, kuras kļuva 

redzamas 2007.gada vidū. Iekšējo investoru struktūra pārsvarā nemainījās. 

Institucionālu investoru īpatsvars pārsniedz individuālo investoru skaitu, un to 

īpašumā ir 90% no visiem kotētiem vērtspapīriem. Ārvalstu investori ir no 

Eiropas un daļēji no Ziemeļamerikas [40].  

Baltijas birža piedāvā dažādus investīcijas produktus. Kopumā Baltijas 

sarakstos kotējas gandrīz 100 uzņēmumi. Baltijas biržās ir divi kotētu 

uzņēmumu saraksti: oficiālais un otrais. Baltijas oficiālais saraksts ietver sevī 

augstāka līmeņa uzņēmumus. Lai tiktu iekļautam šajā sarakstā, uzņēmumiem ir 

sekojošas prasības [27]: 

• uzņēmuma darbības laikam jābūt ne mazāk par 3 gadiem; 

•  stabils finansiālais stāvoklis; 

• tirgus kapitalizācija jābūt ne mazāk par EUR 4 miljoniem; 

• vismaz divdesmit pieci procenti (25%) akciju, kuras emitents vēlas 

uzsākt kotēt biržā, ir brīvā publiskā apgrozībā vai akciju minimālā 

vērtībā ir EUR 25 miljoni. 

 Otrā saraksta prasību līmenis ir zemāks, salīdzinot ar oficiālo sarakstu. 

Uzņēmumiem, kuri kotējas šajā sarakstā, nav nepieciešams atbilst oficiāla 

saraksta skaitliskām prasībām.  
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Baltijas biržām ir sava interneta lapa – NASDAQ OMX BALTIC, kura 

piedāvā dažāda veida tirgus, statistikas un periodikas informāciju, ieskaitot 

„Baltijas biļetenu” izlaidumus. Visa informācija ir pieejama par brīvu.  

Investori, kuru prasības ir vairāk specializētas var vērsties pie dažādiem 

tirgus informāciju piegādātājiem. Vērtspapīru tirdzniecībā visi dalībnieki ir 

atkarīgi no nepārtrauktas un korektas informācijas par kotētiem vērtspapīriem. 

Viens no galvenajiem Baltijas tirgus pakalpojumiem NASDAQ OMX BALTIC 

ir nepieciešamās tirgus informācijas piedāvāšana un izplatīšana piegādātājiem, 

kuri nogādā datus dažādās formās patērētājiem un gala lietotājiem, t.i. 

brokeriem, institūcijām un individuāliem investoriem. Baltijas biržas NASDAQ 

OMX piedāvā plašu informācijas produktu spektru. Šie produkti aptver 

informāciju reāla laika režīmā, dati ar 15 minušu kavēšanu, bāzes analīzes un 

pakešu datus.  

Akciju tirdzniecība Latvijā un Lietuvā notiek nacionālajās valūtās, bet 

Igaunijā EUR. Tirdzniecība tiek veikta ar elektroniskas sistēmas SAXESS 

palīdzību. SAXESS ir tirdzniecības risinājums, kas seko tirdzniecības aktivitātes 

pieaugumam, ka arī lietotāju un tirgoto biržas instrumentu piegumumam. 

Baltijas biržu darbība notiek pēc pieprasījuma modeļa, kur pieprasījumu un 

piedāvājumu tiek ievadīti speciālajās uzskaites grāmatās un automātiski 

savietotas, ja sistēmā ir pieprasīta tāda darījuma cena, izmērs un citi 

pieprasījuma nosacījumi. Tirdzniecība Baltijas biržās  ir decentralizēta, tā kā 

biržu biedri pieslēgti sistēmai un nodarbojas ar vērtspapīru tirdzniecību no 

galveniem ofisiem Baltijā, Skandināvijā un citās valstīs. Visiem brokeriem ir 

pieejams vienlaicīgs tirgus situācijas apskats, jo visa tirdzniecības informācija 

tiek piedāvāta reālā laikā.  

Baltijas biržas nodarbojas ar investoru izglītības uzlabošanu un 

informēšanu kā vietējos valstu, tā kopuma Baltijas līmeņos: 

• investors - sadaļa interneta lapās – kuras sniedz informāciju 

investoru izglītības paaugstināšanai, kā arī informāciju par 
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tirdzniecību ar akcijām, uzkrājumu veidošanu, ieguldījumu 

veikšanu un citu nepieciešamo informāciju; 

• bakalaura/maģistra darba konkurss, kura mērķis ir ierosināt 

studentu interesi par vērtspapīriem; 

• tiek organizētas konferences un semināri, lai iepazīstinātu 

investorus ar biržas kotētiem uzņēmumiem un nodrošinātu iespēju 

kotēto uzņēmumu vadībai izklāstīt savus attīstības plānus un 

perspektīvus; 

• izglītojoši bukleti, materiāli un grāmatas. 

2007. gada bija atklāts alternatīvais tirgus First North. First North, kas 

palīdz maziem un vidējiem augošiem uzņēmumiem piesaistīt kapitālu un 

palielināt savu atpazīstamību Baltijas valstīs. First North ir dinamiskais tirgus, 

kas piedāvā jaunas iespējas un perspektīvas uzņēmumiem un investoriem. 

Pēdējos gados First North tirgus intensīvi attīstījās, un uz doto brīdi tirgus ir 

viens no vadošiem tirgiem augošiem uzņēmumiem Eiropā. Uzņēmumu kopējais 

skaits ir 133. Dažādu nozaru un izmēru uzņēmumi izmanto unikālo tirgus First 

North piedāvājumu priekšrocību. Tirgus piedāvā uzņēmumiem piekļūšanu 

kapitālam, atvieglojot biržas darbību. First North izmanto tirdzniecības 

infrastruktūru un informāciju NASDAQ OMX formātā, bet tas piedāvā 

uzņēmumiem ne tik stingras iestājprasības.  First North piedāvā vietējiem un 

ārvalstu investoriem piekļūšanu jauniem perspektīviem uzņēmumiem un iespēju 

kļūt par dalībniekam uzņēmuma pienākumos. Tas ir saistīts ar augstu riska 

pakāpi, bet var nodrošināt investoriem lielu ienākumu nākotnē. Ir vērts atzīmēt, 

ka investīcijas alternatīvajā tirgū, tāds kā First North, salīdzinot ar investīcijām 

regulētā tirgū pieprasa dziļāko priekšmetu izpēti un sagatavošanu.  First North 

Baltija valstīs strādā saskaņoti ar Tallinas, Rīgas un Viļņa biržām augošo 

uzņēmumu un investoru prasību apmierināšanai. Uzņēmumi, kas ir ieinteresēti 

kotēšanā First North Baltijas valstīs, ir jāpiesaista Sertificēto konsultantu. 

Sertificēts konsultants novērtēs uzņēmuma piemērotību akciju tirgum, sniegs 
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atbalstu sagatavošanas procesā un veiks pieteikumu dokumentu sagatavošanai. 

Firts North Baltijas valstīs ir pieejams visiem biržu biedriem Rīgā, Tallinā un 

Viļņā [21].  

Uzņēmumu skaits Baltijas oficiālā sarakstā ir salīdzinoši neliels. 3.1. 

attēlā ir atspoguļots uzņēmumu skaits no 2000. līdz 2008 gadam Viļņas, Tallinas 

un Rīgas fondu biržās. Sākot ar 2000.gadu kotēto uzņēmumu skaits Baltijas 

oficiālā sarakstā palielinājās ar katru gadu. Igaunijas uzņēmumu skaits pieauga 

ar visaugstāko tempu. Tā 2007.gadā Baltijas oficiālā sarakstā bija iekļauti jau 19 

uzņēmumi. Latvijas uzņēmumu skaits ir ļoti mazs, 2000.gadā tas bija 9, bet 

2008.gadā tikai 5. Baltijas uzņēmumi dod priekšroku bankas kredītam salīdzinot 

ar vērtspapīru emisiju, neskatoties uz iespējamām augstākām kreditēšanas 

izmaksām.  
 

 

 
3.1. attēls. Baltijas oficiālā saraksta uzņēmumu skaits periodā no 2000. līdz 2008. gadam [22, 

autores izveidotais grafiskais attēlojums] 
 

Visām Baltijas biržām ir kopīgs akciju indekss. Baltijas tirgu indeksi 

NASDAQ OMX Baltic sastāv no dažādu indeksu grupas. OMX Baltic 

Benchmark indekss – galvenais indekss, kurš kalpo par Baltijas akciju tirgu 

indikatoru. Indeksā  ietilpst uzņēmumi ar vislielākajiem darījumu apjomiem. 

Pastāv vietējas nozīmes indeksi: OMX Tallinn, OMX Riga un OMX Vilnius.  
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Baltijas akciju indeksi pārdzīvoja lielu lejupslīdi 2007.-2008.gados (skat. 

3.2. att.). Tomēr no 2002. gada līdz 2007.gadam indeksi demonstrēja strauju 

pieaugumu. Tā, 2003.gadā indeksu vērtības saka pieaugt, kas var būt saistīts ar 

ārvalstu investoru ienākšanu Baltijas tirgos. Īpaši 2002.-2003.gados ārvalstu 

investori bija ieinteresēti veikt ieguldījumus attīstības tirgos, jo strauji 

ekonomikas attīstība tempi solīja investoriem lielu ienesīgumu.  
 

 
 

3.2. attēls. Baltijas akciju tirgus ienesīgums 2000.-2008. gados  [23, autores 
izveidotais grafiskais attēlojums] 

 

Baltijas valstu indeksu uzvedība ir līdzīga. 3.2. tabulā tika aprēķināta 

indeksa OMXR izmaiņu korelācijas ar citu Baltijas valstu biržu indeksu 

izmaiņām. Viļņas un Tallinas biržas indeksiem, salīdzinājumā ar OMXR 

indeksu, korelācijas koeficients ir ļoti augsts. Tas var būt saistīts ar to, ka 

Baltijas valstīs akciju tirgū piedalās vieni un tie paši investori. 
 

3.2. tabula 

Baltijas biržu indeksu izmaiņu korelācijas salīdzinājums [23, autores 
aprēķināti rādītāji] 

Biržas indekss, kura izmainās 
analizē 

Biržas indekss, ar kuru tiek veikta 
salīdzināšana 

Korelācija 
koeficients 

Rīgas biržas indekss (OMXR) Viļņas biržas indekss (OMXV) 0.96 
Rīgas biržas indekss (OMXR) Tallinas biržas indekss (OMXT) 0.97 
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3.3. tabulā ir atspoguļots salīdzinājums ar citu valstu akciju indeksu 

ienesīgumus kopš 2000. gada 1. janvāra. Baltijas valstis izskatās ļoti pievilcīgi. 

Investori, kuri ieguldītu savus naudas līdzekļus Baltijas akciju tirgū  

01.01.2000.-06.05.2009. varētu nopelnīt vairāk par 100%  Latvijas un Igaunijas 

tirgos, un 62% Lietuvas tirgū. Lielāko attīstīto valstu (ASV, Vācijas, Francijas, 

Lielbritānija) ienesīgums šajā periodā ir negatīvs un nevar salīdzināties ar 

Baltijas akciju tirgu ienesīgumu. Tādā pašā laikā citu attīstības tirgu ienesīguma 

pieaugums arī ir liels. Tā Krievijas indekss RTS pieauga par 292%, bet Ķīnas 

SSE Composite 83%. Var secināt, ka Baltijas akciju tirgus pieder pie attīstības 

akciju tirgus klases, neskatoties uz pasaules ekonomikas un finanšu krīzi, 

Baltijas akciju tirgus pagaidām demonstrē labu ienesīgumu ilgtermiņa 

perspektīvā.  
 

3.3. tabula 

Pasaules valstu akciju indeksu ienesīguma salīdzinājums [23;35, autores 
aprēķināti rādītāji] 

Akciju indekss Valsts Ienesīgums (01.01.2000.-
06.05.2009.) 

OMXR Value Latvija 127.3% 
OMXT Value Igaunija 129.5% 
OMXT Value Lietuva 61.9% 
DJIA 30 ASV - 22.1% 
S&P 500 ASV - 38.9% 
DAX Vācija - 28.5% 
CAC 40 Francija - 41.9% 
FTSE 100 Lielbritānija - 29.9% 
RTS Krievija 291.9% 
SSE Composite Ķīna 83.3% 
 

3.3. attēlā ir atspoguļoti Baltijas akciju tirgus kapitalizācijas dati. Baltijas 

uzņēmumiem ir neliela kapitalizācija. Tas var būt saistīts ar faktu, ka Baltijas 

vērtspapīru tirgus ir salīdzinoši jauns, un uzņēmumiem tirgū pagaidām nav 

izveidojusies pietiekoši augsta vērtība. Kapitalizācijas straujš pieaugums ir 

novērojams 2003.gadā, kad publisko uzņēmumu skaits saka palielināties, un jau 

eksistējoši uzņēmumi paradīja daudz soļojošas rezultātus, kas noveda pie  
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investoru skaita palielinājuma Baltijas tirgū. 2007.gada vidū kapitalizācijas 

līmenis saka krist, bet 2008.gada beigās akciju tirgus kapitalizācija gandrīz 

sasniedza 2003.-2004.gadu apjomus pasaules ekonomiska un finanšu krīzes dēļ. 
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3.3. attēls. Baltijas akciju tirgus kapitalizācija 2000.-2008. gados  [29, autores 
izveidotais grafiskais attēlojums] 

 

3.4. attēlā ir Baltijas akciju tirgu kapitalizācija ir atspoguļota katrai valstij. 

Tā, augstākais kapitalizācija līmenis 2006.-2008 gados bija Igaunijā, kas ir 

skaidrojams ar lielāku uzņēmumu skaitu oficiālajā sarakstā.  
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3.4. attēls. Baltijas oficiālā saraksta kapitalizācijas sadalījums 2006.-2008. gados  [23, 

autores izveidotais grafiskais attēlojums] 
 

Akciju apgrozījuma līmenis Baltijas tirgū, salīdzinot ar rietumu valstu 

standartiem, ir ļoti zems (skat 3.5. att.). 2005. gadā apgrozījums jūtami 
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samazinājās, kam galvenais iemesls bija, ka no Tallinas biržas banka Swedbank 

atpirka Hansapank akcijas.   
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3.5. attēls. Baltijas akciju tirgus apgrozījums 2000.-2008. gados  [22, autores 

izveidotais grafiskais attēlojums] 
 

Neliela aktivitāte Baltijas akciju tirgū ir saistīta ar naudas resursu trūkumu 

vītējiem un ārvalstu investoriem. Pēc 2007.-2008.gadu akciju tirgus lejupslīdes, 

investoru uzvedība ir ļoti nedroša. Investori skatās uz akciju tirgiem ar lielu 

neuzticību. Vietējiem investoriem nav pietiekoša kapitāla daudzuma, bet 

ārvalstu investori izvēlās drošāk ieguldīt kapitālu attīstītos tirgos, nevis Baltijas 

reģionā, kur ekonomika atrodas krīzes fāzē. Nepieciešams novērtēt katras 

investoru grupas iespējamos piesaistīšanas variantus un iespējas. Tādēļ ārvalstu 

un vietējos ieguldītājus var piesaistīt, vēršot viņu uzmanību uz jauno 

ekonomikas attīstības plānu stabiliem un neatkarīgiem uzņēmumiem. 

 
3.3.2. Baltijas biržās kotēto uzņēmumu raksturojums 

 
3.4. tabulā ir apkopoti uzņēmumi, kuri kotējās Baltijas biržu oficiālajā 

sarakstā. Visiem uzņēmumiem tika aprēķināts ienesīgums par pēdējiem trīs 

gadiem (2006.-2008.gads) vai arī no kotēšanas uzsākšanas brīža. Divos pēdējos 

gados visiem uzņēmumiem bija negatīvais ienesīgums, ko ietekmēja 2006.gada 

augstu ienesīgumu. Baltijas akciju tirgu kotētie uzņēmumi 2007.-2008.gados 

zaudēja vairāk nekā pusi no sava vērtības. 
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2008.gada krīze atstāja negatīvu ietekmi uz kotēto uzņēmumu darbības 

rezultātiem, jo 2008.gada vidū bija augstas izejvielu cenas (īpaši naftai un naftas 

produktiem) un vājš patēriņš. Baltijas akciju cenu kritums ir arī pamatojams ar 

investoru pesimistisko noskaņojumu visa gada garumā. Samazinājās investoru 

aktivitāte Baltijas biržās. Kas, galvenokārt, bija saistīts ar ārvalstu investoru 

vēlmi izņemt ārā naudu no Baltijas akciju tirgus. Kopumā visliktākais mēnesis 

2008.gadā Baltijas akciju tirgum bija septembris, kad bija novērojams 

vislielākais akciju cenu kritums. Investori bija panikā, un runas par nestabilu 

Baltijas valstu ekonomiku saasināja atmosfēru. Naudas līdzekļi kļuva dārgāki un 

grūtāk iegūstami, un pasaulē valdīja likviditātes krīze (liquidity crunch). Arī 

ziņas par Parex bankas glābšanu un liels aizņēmums no Starptautiskā Valūtas 

fonda vēl vairāk satrauca investorus.  
 

3.4. tabula 

Baltijas akciju tirgus oficiālā saraksta uzņēmumi [autores aprēķināti rādītāji] 
Uzņēmuma nosaukums Nozares sektors Nozares grupa

Grindeks Neciklisko patēriņu preču un pakalp Farmaceitisko medikamentu ražošana 30.12.2005-31.12.2008 -53%
Latvian Shipping Co Industriālais Transportēšana 30.12.2005-31.12.2008 -49%
Olainfarm Neciklisko patēriņu preču un pakalp Farmaceitisko medikamentu ražošana 30.12.2005-31.12.2008 -81%
SAF Tehnika Komunikācijas Telekomunikāciju aparatūru ražošana 30.12.2005-31.12.2008 -96%
Ventspils Nafta Enerģijas resursi Naftas produktu transportēšana 30.12.2005-31.12.2008 -74%

Arco Vara AS Finanšu pakalpojumi Nekustamais īpašums 29.06.2007-31.12.2008 -88%
AS Merko Ehitus Industriālais Celtniecība 29.08.2008-31.12.2008 -65%
Baltika AS Ciklisko patēriņu preču un pakalpojuApbģērbu mazumtirdzniecība 30.12.2005-31.12.2008 -73%
Eesti Telekom Komunikācijas Telekomunikāciju aparatūru ražošana 30.12.2005-31.12.2008 -49%
Ekspress Grupp AS Komunikācijas Masu mediji 30.14.2007-31.12.2008 -83%
Harju Elekter AS Industriālais Elektronika 30.12.2005-31.12.2008 -76%
Norma AS Ciklisko patēriņu preču ražotāji Auto daļu ražošana 30.12.2005-31.12.2008 -60%
Olympic Entertainment Group AS Ciklisko patēriņu preču ražotāji Kazino 31.10.2006-31.12.2008 -86%
Silvano Fashion Group AS Ciklisko patēriņu preču ražotāji Mazumtirdzniecība 30.12.2005-31.12.2008 -77%
Tallink Group Ltd Industriālais Transportēšana 30.12.2005-31.12.2008 -69%
Tallinna Kaubamaja AS Ciklisko patēriņu preču ražotāji Mazumtirdzniecība 30.12.2005-31.12.2008 -44%
Trigon Property Development AS Ciklisko patēriņu preču ražotāji Mājsaimniecības piederumi 30.12.2005-31.12.2008 -85%
Viisnurk AS Ciklisko patēriņu preču ražotāji Mājsaimniecības piederumi 28.09.2007-31.12.2008 -58%

Apranga PVA Ciklisko patēriņu preču ražotāji Mazumtirdzniecība 30.12.2005-31.12.2008 -78%
City Service AB Neciklisko patēriņu preču un pakalp Īpašumu parvalde 29.06.2007-31.12.2008 -75%
Invalda PVA Finanšu pakalpojumi Finanšu pakalpojumi 30.12.2005-31.12.2008 -88%
Lietuvos Dujos Komunālie pakalpojumi Gāze 30.12.2005-31.12.2008 -67%
Panevezio Statybos Trestas Industriālais Celtniecība 30.12.2005-31.12.2008 -89%
Pieno Zvaigzdes Neciklisko patēriņu preču un pakalp Pārtika 30.12.2005-31.12.2008 -54%
Rokiskio Suris Neciklisko patēriņu preču un pakalp Pārtika 30.12.2005-31.12.2008 -77%
Rytu Skirstomieji Tinklai Komunālie pakalpojumi Elektrība 30.12.2005-31.12.2008 -29%
Sanitas Neciklisko patēriņu preču un pakalp Farmaceitisko medikamentu ražošana 30.12.2005-31.12.2008 -38%
Siauliu Bankas Finanšu pakalpojumi Bankas 30.12.2005-31.12.2008 -74%
Snaige Ciklisko patēriņu preču ražotāji Mājsaimniecības piederumi 30.12.2005-31.12.2008 -97%
TEO LT AB Komunikācijas Telekomunikāciju aparatūru ražošana 30.12.2005-31.12.2008 -57%
Ukio Bankas Finanšu pakalpojumi Bankas 30.12.2005-31.12.2008 -58%
Utenos Trikotazas Ciklisko patēriņu preču ražotāji Apģērbi 30.12.2005-31.12.2008 -84%
Vilkyskiu Pienine AB Neciklisko patēriņu preču un pakalp Pārtika 31.05.2006-31.12.2008 -90%
Vilniaus Baldai AB Ciklisko patēriņu preču ražotāji Mājsaimniecības piederumi 30.12.2005-31.12.2008 -67%

Inesīgums

IGAUNIJA

LIETUVA

LATVIJA
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Vairāku uzņēmumu paziņojumi bija pārsvarā negatīvi, īpaši uzņēmumu 

darbības rezultāti. Taču bija arī atsevišķi  pozitīvi momenti. Igaunijas apģērbu 

tirgotājs Baltika iepriecināja investorus ar apgrozījumu pieaugumu. Arī kruīzu 

grupa Tallink 2008.gadā uzlaboja savus darbības rezultātus, uzņēmumam 

pieauga pārvadāto pasažieru skaits, neskatoties uz sarežģītiem tirgus apstākļiem. 

3.6.attēlā ir atspoguļots Baltijas oficiālā sarakstā kapitalizācijas 

sadalījums. Vislielākā kapitalizācija no Latvijas uzņēmumiem 2008.gadā bija 

Latvijas Kuģniecībai (45%) un Ventspils Naftai (40%) (skat. att. 3.6.a)). Tajā 

pašā laikā Lietuvā pirmās trīs vietas aizņem Rytu skirstomnieji Tinklai (24%), 

TEO (20%) un Lietuvos Dujos (15%) (skat. att. 3.6. b)). Igaunijā, Eesti Telekom 

(33%) ir līdera pozīcijā (skat. att. 3.6. c)). Var secināt, ka Baltijas akciju tirgū 

uzņēmumu skaits ar augstu kapitalizācijas līmeni ir neliels, kas var kalpot par 

akciju tirgus lēnāku attīstības iemeslu. Daži investori grib ieguldīt savu kapitālu 

lielajos vai vidējos uzņēmumus, īpaši, ja tie eksistē jau ilgu laiku un pārdzīvoja 

dažādus ekonomikas ciklus.  
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c) 

3.6. attēls. Baltijas oficiāla saraksta uzņēmumu kapitalizācijas sadalījums 2008. gadā: 
a) Rīgas fondu birža; b) Viļņas fondu birža, c) Tallinas fondu birža [autores izveidotais 

grafiskais attēlojums] 
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Baltijas oficiālajā sarakstā ir pārstāvēti dažādu nozaru sektori (skat. 3.7. 

att.). Vislielākais īpatsvars ir ciklisko patēriņu preču un pakalpojumu 

uzņēmumiem (32%), t.i. Norma, Silvano Fashion Group,Olympic 

Entertainment, Tallink Group, Tallina Kaubamaja, Viisnurk, Utenos Trikotazas 

un citi. Tas nozīme, ka trešā daļa no Baltijas publiskajiem uzņēmumiem ir 

atkarīgi no ekonomikas cikla stāvokļa. Ciklisko uzņēmumu darbība un attīstības 

ātrums atspoguļo ekonomikas situāciju valstīs. Tagad, kad ekonomikas stāvoklis 

Baltijas valstīs ir lejupslīdes stadijā, uzņēmumi sastopas ar nopietnām 

pieprasījuma problēmām, kas atspoguļojās uz to kopēju vērtību. Otrajā vietā ir 

uzņēmumi no neciklisko patēriņu preču un pakalpojumu nozares sektora (20%), 

t.i. Grindeks, City Service, Pieno Zvaigzdes, Rokiskio Suris, Sanitas, Olainfarm, 

Vilkyskiu Pienine AB. Kamēr, trešajā vietā no industriālas nozares, t.i. Latvian 

Shipping, Merko ehitus, Tallink Group un citi. Kopumā, Baltijas akciju tirgus ir 

diversificēts. 
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3.7. attēls. Baltijas oficiālā saraksta kotēto uzņēmumu sadale pa nozares sektoriem [autores 

izveidotais grafiskais attēlojums] 
 

3.8. attēlā Baltijas oficiālā saraksta uzņēmumi tiek sadalīti pa nozaru 

grupām. Baltijas tirgū ir pārstāvētas vairākas nozaru grupas. Visvairāk Baltijas 

akciju tirgū ir pārstāvēti uzņēmumi no mazumtirdzniecības (Tallinna 

Kaubamaja, Apranga, Silvano Fashion Group), mājsaimniecības piederumu 

ražošanas (Trigon Property Development, Viisnurk, Snaige, Vilniaus Baldai), 
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pārtikas (Pieno Zvaigzdes, Rokiskio Suris, Vilkyskiu Pienine), telekomunikāciju 

aparatūru ražošanas (SAF Tehnika, Eesti Telekom). 
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3.8. Baltijas oficiālā saraksta kotēto uzņēmumu sadale pa nozares grupām [autores 

izveidotais grafiskais attēlojums] 
 

Pieņemot lēmumu par kotēšanu biržā, uzņēmumiem jārēķinās ar 

noteiktām saistībām un izdevumiem. Tas nozīme, ka uzņēmumiem jābūt 

caurspīdīgiem un atklātiem. Lai to nodrošinātu, uzņēmumiem ir nepieciešams 

sagatavot un publicēt dažāda veida informāciju investoriem, piedalīties 

investoru konferencēs. Kad investors pieņem lēmumu par savu kapitālu 

ieguldīšanu publiskajā uzņēmumā, viņš analizē pieejamo informāciju par 

uzņēmumu, lai izveidotu savu priekšstatu. Uzņēmumiem ir nepieciešams 

paradīt, kāpēc investoriem jāiegulda viņu uzņēmumā, kādas ir turpmākas 

attīstības iespējas. 

Nepieciešams pievērst uzmanību vērtspapīru emitentu kvalitātei, 

respektīvi, aspektiem, kuriem pievērš uzmanību investori. Baltijas uzņēmumiem 

nav lielas pieredzes, kā piesaistīt investoru uzmanību un kā ieinteresēt 

investorus ieguldīt kapitālu akcijās. Kā rāda prakse, uzņēmumiem pat nav 

intereses, lai investori ieguldītu uzņēmumā. Baltijas uzņēmumi papildu kapitāla 

piesaistīšanai labāk izvēlas kredītus bankā, pretēji vērtspapīru emisijai un 

izvietošanai tirgū.  

Atsevišķu uzmanību ir nepieciešams pievērst Baltijas kotēto uzņēmumu 

gada pārskatu noformējumam. Tie ir īsi un satur ļoti maz informācijas par 
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uzņēmumu. Vietējiem vai ārvalstu investoriem, kuri nesen atrodas tirgū, ir ļoti 

grūti izveidot priekšstatu par uzņēmumu darbību un attīstības tendencēm. 

Ārvalstu uzņēmumu gada pārskatos ir iespējams atrast skaidrojošus attēlus un 

tabulas, kā arī lielu informācijas apjomu par uzņēmuma to darbību nozari, 

vadību, par plāniem un attīstības tendencēm.  

Cita problēma  ir saistīta ar publiski pieejamo informācijas trūkumu. 

Uzņēmumiem ir nepieciešams veikt pasākumus, lai iepazīstinātu investorus ar 

savu darbību un plāniem. Sākot ar 2006. gadu Rīgas Fondu birža rīko pasākumu 

„CEO meets investors”, kura mērķis iepazīstināt investorus ar NASDAQ OMX 

Baltijas biržās kotētajiem uzņēmumiem un dot investoriem iespēju tikties ar 

kotēto uzņēmumu vadību, saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Tas ir 

pirmais solis, un ir nepieciešams rīkot tādus pasākumus pēc iespējas vairāk. 

 
3.2. Baltijas akciju tirgus analīze ar  pievilcīguma rādītāju 

palīdzību 
 

Darba autore veica Baltijas akciju tirgu pētījumu, balstoties uz 

fundamentālas analīzes pamatnostādnēm, izejot no agrāk veikto izvēles metožu 

analīzes ar mērķi novērtēt Baltijas akciju tirgus pievilcīgumu ar fundamentālu 

rādītāju palīdzību. Pēc autores domām, lai novērtētu uzņēmumu pievilcīgumu, 

darbību un attīstības perspektīvās ir nepieciešams aprēķināt un analizēt 

vēsturiskus finanšu rādītājus. Kopumā tika aprēķināti un analizēti 9 radītāji, kuri 

ir apkopēti literatūrā, ir vissvarīgākie un tiek plaši izmantoti finanšu pasaulē: 

• Pašu kapitāla rentabilitāte (Return on equity); 

• Aktīvu rentabilitāte – ekonomiska rentabilitāte (Return on assets); 

• Peļņas renatabilitāte (Net profit margin); 

• Kopējā likviditāte  (Current ratio); 

• Saistību īpatsvars bilancē (Debt to assets); 

• Parādu attiecība pret pašu kapitālu (Debt to equity); 
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• Maksātspēja – finanšu līdzsvara rādītājs (Assets to equity); 

• Akcijas cenas attiecība pret uzņēmumu peļņu uz vienu akciju 

(Price to earnings); 

• Akcijas cenas attiecība pret uzņēmumu  bilance vērtību (Price to 

book). 

Lai izpētītu Baltijas akciju tirgus pievilcīguma kritērijus, tika izveidota 

datu bāze ar ieejas datiem par periodu 31.12.2006-31.12.2008. Visi dati tika 

paņemti no uzņēmumu gadu finanšu pārkaitēm un no citiem nepublicētajiem 

materiāliem. Šī datu bāze ir nepieciešama, lai aprēķinātu pievilcīguma radītājus. 

Kopējais uzņēmumu skaits, kuram tika aprēķināti pievilcīguma rādītāji ir 525, 

no tiem 35 uzņēmumi no Baltijas oficiāla (tika izslēgtas Šiauliu Bankas un Ukio 

Bankas grāmatvedības atskaites atšķirību dēļ) un 490 no Eiropas akciju indeksa 

Stoxx 600. Autore izvēlējās deviņas Eiropas valstis, kuras līdz pasaules 

ekonomikas un finanšu krīzes sākumam demonstrēja augstu akciju ienesīgumu 

un izskatījās pievilcīgi, t.i.  Lielbritānija, Vācija, Francija, Itālija, Šveice, 

Spānija, Somija, Norvēģija un Zviedrija.  

Turpmāk nodaļas ietvaros tiek veikta Baltijas akciju tirgus analīze ar 

pievilcīguma kritēriju kompleksu. Pievilcīguma rādītāji tika salīdzināti ar citām 

Eiropas valstīm. 

Pašu kapitāla rentabilitāte 3.9. a)  attēls atspoguļo pašu kapitāla 

rentabilitātes radītājus Baltijas valstīs. Pašu kapitāla rentabilitāte ir viens no 

rādītājiem, ar kuru palīdzību investors var novērtēt uzņēmuma vadības spēju 

pārvaldīt ieguldīto kapitālu. No visiem Baltijas valstu oficiālā saraksta 

uzņēmumiem Igaunijas rādītāji ir visaugstākie. Pašu kapitāla rentabilitātes 

mediāna pārsniedza 10% trīs pēdējo gadu laikā, bet 2007.gadā rādītājs bija 

augstāks par 20%. Tas parāda Igaunijas uzņēmumu vadību spēju efektīvi 

pārvaldīt investēto kapitālu. Kamēr Lietuva un Latvija atpaliek no Igaunijas, un 

tikai 2007.gadā pašu kapitāla rentabilitāte bija tuva 10%, jau 2008.gadā rādītāji 

pazeminājās pasaules ekonomikas krīzes dēļ. 3.9. b) attēlā Baltijas valstis pašu 
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kapitāla rentabilitātes radītāji tiek salīdzināti ar Eiropas attīstām valstīm. Šveices 

un Francijas rādītāji izskatās pievilcīgi, neskatoties uz nevieglu tirgus situāciju, 

2008.gadā uzņēmumi iepriecināja investorus ar labiem rezultātiem un augstu 

pašu kapitāla rentabilitātes līmeni. Baltijas valstu uzņēmumi 2007.gadā varēja 

konkurēt ar citām valstīm, jo kopumā rādītājs sasniedza robežu 16%, kā 

Lielbritānijā un Vācijā. 2008.gadā situācija ar Baltijas valstīm mainījās, un 

rādītāji gandrīz sasniedza 2006.gada līmeni. 2008.gada beigās Baltijas valstis 

demonstrēja zemo pašu kapitāla rentabilitātes līmeņi, kas pasliktināja Baltijas 

akciju tirgus pievilcīgumu. 
 

                 
a)                                                                          b) 

3.9. attēls. Publisko uzņēmumu pašu kapitāla rentabilitātes rādītāja mediānas salīdzinājums 
periodā no 2006. līdz 2008. gadam, % , a) Baltijas valstis; b) Eiropas valstis [autores 

aprēķināti rādītāji un izveidotais grafiskais attēlojums] 
  

 

Aktīvu rentabilitāte dod iespēju novērtēt uzņēmuma vadības efektivitāti 

aktīvu pārvaldīšanas jomā. Gandrīz visi Baltijas uzņēmumi (skat. 3.10. a) att.) 

2007.gadā demonstrēja labus rezultātus. Latvijas uzņēmumiem 2007.gadā, 

salīdzinot ar 2006.gadu, aktīvu rentabilitāte pieauga ar lielu tempu, pārsniedzot 

visus Baltijas uzņēmumus, bet jau 2008.gadā samazinājās divas reizes. Igaunijai 

nebija tik augstu rādītāju, kā arī rādītāju pieauguma dinamika bija pakāpeniska. 

Ja salīdzināt Baltijas valstu aktīvu rentabilitāti ar citām Eiropas valstīm (skat. 

3.10. b) att.), var secināt, ka 2007.gadā Baltijas valstīm bija pievilcīgi rādītāji, 

bet jau 2008.gadā  situācija pasliktinājās. 

 



 
 

69

 
a)                                                                          b) 

3.10. attēls. Publisko uzņēmumu aktīvu rentabilitātes rādītāja mediānas salīdzinājums periodā 
no 2006. līdz 2008. gadam, % , a) Baltijas valstis; b) Eiropas valstis [autores aprēķināti 

rādītāji un izveidotais grafiskais attēlojums] 
 

Peļņas rentabilitāte parāda uzņēmuma peļņas līmeni pēc visām 

izmaksām. Analizējot Baltijas akciju tirgu (skat. 3.11. a) att.), var atzīmēt, ka 

Baltijas uzņēmumiem ir salīdzinoši augsts  peļņas rentabilitātes rādītājs. Tā 

2008.gadā Latvijas uzņēmumu peļņas rentabilitāte sasniedza atzīmi 17%, tas 

parāda kā izmaksu kontrole uzņēmumā ir stingra un ar katru gadu (2007. – 

2008.gados) situācija uzlabojas. Uzņēmumu vadība racionāli izmantoja resursus, 

lai paaugstinātu peļņu. Peļņas ienesīguma līmenis samazinājās 2008.gadā  

Igaunijā un Lietuvā, tas var būt saistīts ar to, ka uzņēmumi nebija gatavi 

sarežģītai ekonomiskai situācijai, pieprasījuma samazinājumam un nevarēja ātri 

reaģēt, piemērojot izmaksu taupīšanas politiku. Latvijai ir labāki rezultāti arī 

tāpēc, ka Lietuvas un Igaunijas oficiālajā sarakstā ir lielāks uzņēmumu skaits un 

uzņēmumi vairākumā pārstāv cikliskus sektorus. Pasaules arēnā Baltijas valstis 

izskatās vidēji (skat. 3.11. b) att.). Līdera pozīcijas ir Spānijai, Norvēģijai, 

Šveicei u.c., Baltijas uzņēmumiem ir vērts pārņemt pieredzi no Rietumeiropas 

uzņēmumiem. 
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a)                                                                          b) 

3.11. attēls. Publisko uzņēmumu peļņas rentabilitātes rādītāja mediānas salīdzinājums periodā 
no 2006. līdz 2008. gadam, % , a) Baltijas valstis; b) Eiropas valstis [autores aprēķināti 

rādītāji un izveidotais grafiskais attēlojums] 
 

Kopēja likviditāte parāda, vai uzņēmumam ir pietekošs resursu skaits, lai 

samaksātu savas saistības viena gada laikā. 3.12. a) attēls atspoguļo kopēju 

likviditāti Baltijas valstīs. Latvijai ir vislabākie rādītāji, tā kopēja likviditāte 

2008.gadā sasniedza atzīmi 3. Latvijas uzņēmumi strādā efektīvi ražošanas ciklā 

un ir spējīgi norēķināties ar kreditoriem īsā laikā. Lietuvā kopēja likviditāte ir 1, 

tas nozīme ka apgrozāmie līdzekļi gandrīz ir vienādi ar īstermiņa saistībām, un 

uzņēmumiem nav pietekošu finansiālo līdzekļu lai samaksātu saviem 

kreditoriem. Baltijas valstis  izskatās ļoti pievilcīgi, salīdzinot ar citām Eiropas 

valstīm (skat. 3.12. b) att.). Tā Baltijas valstis kopējas likviditātes radītāji 

gandrīz sasniedza Šveices un Somijas līmeņus.     

 
 a)                                                                          b) 

3.12. attēls. Publisko uzņēmumu kopējas likviditātes rādītāja mediānas salīdzinājums periodā 
no 2006. līdz 2008. gadam, a) Baltijas valstis; b) Eiropas valstis [autores aprēķināti rādītāji un 

izveidotais grafiskais attēlojums] 
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Saistību īpatsvars bilancē parāda kādu daļu no aktīviem uzņēmums 

finansē ar aizņēmumu palīdzību. Tā 3.13. a) attēlā var redzēt, ka Baltijas 

uzņēmumiem situācija ar saistību īpatsvaru bilancē nav kritiska. Kad rādītājs 

nepārsniedz 100%, tas nozīme, ka lielākā daļa no uzņēmumu aktīviem tiek 

finansēta ar pašu kapitāla palīdzību. Latvijai ir vislabākie rezultāti, jo uzņēmumu 

saistību īpatsvars bilancē trīs gadu laika sastādīja apmērām 30%. Latvijas 

uzņēmumi pārsvarā finansē savu biznesu ar akcionāru ieguldīto kapitālu, nevis 

ar banku kredītu palīdzību. Līdz ar to investīcijas tādos uzņēmumos ir mazāk 

riskantākas. Kamēr Lietuvas un Igaunijas uzņēmumiem situācija ir sliktāka, 

salīdzinot ar Latvija uzņēmumiem. Tas var būt saistīts ar uzņēmumu biznesa  un 

nozares specifiku. Eiropas uzņēmumu darbība ir vairāk atkarīga no kredītiem 

(skat. 3.13. b) att.), un rādītāji ir augstāki, nekā Baltijā.  Tas ir skaidrojams ar to, 

ka Rietumeiropas publiskiem uzņēmumiem ir ilgāka vēsture un plašākas 

darbības sfēras. Līdz ar to uzņēmumiem ir nepieciešama lielāka kapitāla 

piesaiste turpmākai attīstībai, kura var nodrošināt ar kredītiem no bankas vai ar 

obligāciju izlaidi. 
 

 
  a)                                                                          b) 

3.13. attēls. Publisko uzņēmumu saistību īpatsvars bilancē rādītāja mediānas salīdzinājums 
periodā no 2006. līdz 2008. gadam, % , a) Baltijas valstis; b) Eiropas valstis [autores 

aprēķināti rādītāji un izveidotais grafiskais attēlojums] 
 

Parādu attiecība pret pašu kapitālu 3.14. a) attēls atspoguļo Baltijas 

uzņēmumu parādu attiecību pret pašu kapitālu. Lietuvai un Igaunijai ir augsti 
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rādītāji, kas nozīme kā uzņēmumi pārsvarā finansēja savu biznesu ar 

aizņēmumiem. Rezultāta, uzņēmumu ienākumi var būt nepastāvīgi un mainīties, 

ka arī uzņēmumiem jāmaksā augstākas izmaksas par banku procentu likmēm. 

No citas puses lielāka daļa no aizņēmumiem parasti ir vērsta uz uzņēmuma 

pamatoperāciju finansēšanu, un potenciāli tas palielina ienākumus. Situācija ar 

Latvijas uzņēmumiem ir labāka, bet rādītāji nav augsti. Tomēr Latvijas oficiālā 

sarakstā ir tikai pieci uzņēmumi, un tas arī atspoguļojās visos rādītājos. Baltijas 

uzņēmumu aizņem labu vietu Eiropas kontekstā (skat. 3.14. b) att.), jo kopumā 

rādītāji ir zemāki.  
 

  
 a)                                                                          b) 

3.14. attēls. Publisko uzņēmumu parādu attiecība pret pašu kapitālu rādītāja mediānas 
salīdzinājums periodā no 2006. līdz 2008. gadam, a) Baltijas valstis; b) Eiropas valstis 

[autores aprēķināti rādītāji un izveidotais grafiskais attēlojums] 
 
 

Maksātspējas rādītājs parāda, kādu procentu no uzņēmuma aktīviem tiek 

finansēti ar pašu kapitālu. Jo augstāks ir rādītājs, jo labāk. Tā Latvijas 

uzņēmumiem (skat. 3.15. a) att.) bija augsti rādītāji. Kopumā Latvijas uzņēmumi 

ir stabili un nav atkarīgi no kredītiem. Igaunijas uzņēmumiem puse no aktīviem 

tiek finansēti ar pašu kapitālu. Tikai Lietuvai ir viszemākie rādītāji un tas var 

kalpot par potenciālu risku, kas var neizskatīties droši no investoru puses. 

Baltijas valstīs maksātspējas rādītājs ir augsts, salīdzinot ar citām Eiropas 

valstīm (skat. 3.15. b) att.). Tas ir skaidrojams ar to, ka Baltijas uzņēmumi ir 

pieraduši vadīt biznesu ar savu kapitāla palīdzību, nevis aizņemties no bankām.  
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                                        a)                                                             b) 

3.15. attēls. Publisko uzņēmumu maksātspēju – finanšu līdzsvara rādītāja mediānas 
salīdzinājums periodā no 2006. līdz 2008. gadam, % , a) Baltijas valstis; b) Eiropas valstis 

[autores aprēķināti rādītāji un izveidotais grafiskais attēlojums] 
 

 

Rādītājs akcijas cenas attiecība pret uzņēmumu peļņu uz vienu akciju ir 

viens no visizplātākajiem akciju vērtēšanas rīkiem. Šis rādītājs ietekmē 

investīciju ienesīgumu ilgākā laika periodā. 3.16. a) attēlā ir parādīta rādītāja 

dinamika par trīs pēdējiem gadiem Baltijas valstīs. 2006.gadā rādītāji visās 

valstīs bija augstā līmeni. 2007.-2008.gadā situācija mainījās. Tas ir saistīts ar 

ārvalstu investoru skaitu samazinājumu Baltijas tirgū un kotēto uzņēmumu 

peļņas līmeņa kritumu, kas, savukārt, ietekmēja akciju cenu samazinājumu. 

3.16. b) attēlā Baltijas valstis tiek salīdzinātas ar citām valstīm. 2006.gadā 

Baltijas uzņēmumu rādītāji pārsniedza vidējo Rietumeiropas līmeni, uzņēmumi 

bija pārcenoti. 2007.-2008. gadā rādītāji samazinājās visām valstīm, un Baltijas 

valstis ieņēma viszemāko cenu.  

 
a)                                                                          b) 

3.16. attēls. Publisko uzņēmumu akcijas cenas attiecība pret uzņēmuma peļņu uz vienu akciju 
rādītāja mediānas salīdzinājums periodā no 2006. līdz 2008. gadam a) Baltijas valstis; b) 

Eiropas valstis [autores aprēķināti rādītāji un izveidotais grafiskais attēlojums] 
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3.17. a) attēlā ir spoguļoti Baltijas valstu rādītāji – akcijas cenas attiecība 

pret uzņēmuma bilance vērtību uz vienu akciju. 2006.-2007.gadā Igaunijai 

bija visaugstākie rādītāji, bet 2008.gadā rādītāja līmenis samazinājās līdz 1.5. 

Latvijas uzņēmumi izskatās nepietiekami novērtēti, jo 2008.gadā rādītājs nokrita 

zem atzīmes 1. Baltijas valstu uzņēmumi izskatās pievilcīgi Eiropas kontekstā 

(skat 3.17. att.). 2008.gadā rādītājs kļuva zemāks par 1.5. 
 

 
a)                                                                          b) 

3.17. attēls. Publisko uzņēmumu akcijas cenas attiecība pret uzņēmuma bilance vērtību 
rādītāja mediānas salīdzinājums periodā no 2006. līdz 2008. gadam a) Baltijas valstis; b) 

Eiropas valstis [autores aprēķināti rādītāji un izveidotais grafiskais attēlojums] 
 

3.5. tabulā Baltijas valstu publisko uzņēmumu pievilcīguma rādītāji ir 

apkopoti un salīdzināti ar Eiropas valstīm par periodu 2006.-2008.g.. Baltijas 

uzņēmumi ieņēma līdera pozīcijas maksātspējas un saistību rādītājos. Salīdzinot 

ar citām valstīm, Baltijas uzņēmumiem ir viszemākais saistību līmenis. Kas ir 

saistīts ar uzņēmumu nelielo izmēru un šaurāku darbības sfēru. Līdz ar to,  

uzņēmumi var nodrošināt savu biznesa darbību ar paša kapitāla palīdzību. 

Baltijas uzņēmumi nav iesaistīti lielos starptautiskos projektos, kur ir vajadzīgs 

lielies finansējums. Kamēr Rietumeiropas uzņēmumi piedalās lielos projektos, 

pārcēla savu ražošanu ārvalstīs un tērē lielus naudas līdzekļus uz pētnieciskiem 

darbiem un jauno produktu attīstību. Ekonomiskas un finanšu krīzes apstākļos 

finansiāli neatkarīgie uzņēmumi var nodrošināt sava biznesa darbību un 

pārdzīvot krīzes laiku ar mazāku problēmu skaitu, un tādi uzņēmumi arī ir 

Baltijas valstīs. 
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 3.5. tabula 
 

Baltijas valstu publisko uzņēmumu pievilcīguma rādītāju mediānu salīdzinājums 
ar Eiropas valstīm 2006.-2008. gados [autores aprēķināti rādītāji] 

 
Pašu 

kapitāla 
rentabilitāte 

Aktīvu 
rentabilitāte 

Peļņas 
rentabilitāte 

Apgrozāmo 
līdzekļu 

likviditāte 

Saistību 
īpatsvars 
bilancē 

Parādu 
attiecība 

pret 
pašu 

kapitālu 

Maksātspēja 

Akcijas 
cenas / 

uzņēmumu 
peļņu uz 

vienu 
akciju 

Akcija
s 

cenas/ 
uzņēm
umu  

bilance 
vērtību 

Baltijas 
valstis 8% 5% 7% 1.5 49% 0.9 51% 13.4 2.2 

Lielbritānija 16% 7% 10% 1.1 67% 2.1 33% 17.6 3.2 
Vācija 13% 7% 7% 1.2 65% 2.1 35% 17.6 2.3 
Francija 27% 7% 11% 1.2 64% 1.8 36% 17.9 2.3 
Itālija 13% 7% 12% 1.0 65% 4.1 35% 15.6 1.9 
Šveice 30% 7% 15% 1.6 55% 1.6 45% 19.9 2.9 
Spānija 19% 7% 16% 1.1 68% 2.4 32% 17.1 3.0 
Somija 18% 10% 10% 1.5 52% 1.1 48% 15.5 2.6 
Norvēģija 21% 10% 17% 1.2 54% 1.2 46% 11.8 2.7 
Zviedrija 18% 7% 13% 1.2 61% 1.8 39% 14.8 2.6 

 
Baltijas publisko uzņēmumu rentabilitātes rādītāji nav tik augsti kā 

Rietumeiropas valstīs. Rentabilitātes rādītāji parāda, cik efektīvi tiek pārvaldīts 

ieguldītais kapitāls un cik labi strādā uzņēmuma vadības komanda. Lai Baltija 

uzņēmumu peļņas rentabilitātes rādītāji varētu paaugstināties ir nepieciešams 

piesaistīt talantīgus uzņēmumu pārvaldniekus, kas varētu sekmīgi attīstīt 

uzņēmumu, var būt arī no ārvalstīm. 

PE rādītājs Baltijas uzņēmumos ir vidējā līmenī. Akciju cenas attiecība 

pret uzņēmumu peļņu uz vienu akciju mediāna ir 13.4, kas ir līdzīgs Skandināvu 

valstu uzņēmumiem. Tomēr akciju cenas attiecības pret uzņēmumu bilances 

vērtību mediāna ir 2.2, kas nozīmē, ka Baltijas akciju tirgus ir divās reizēs 

pārcenots. 

 
 

3.3. Baltijas akciju tirgus attīstības scenāriju novērtēšana 
 

Balstoties uz pētījuma teorētiskajā un analītiskajā daļā veikto analīzi, 

autore izstrādāja uzņēmuma pievilcīguma pakāpes novērtēšanas modeli, uz kura 
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pamata bija novērtēti Baltijas akciju tirgus attīstības scenāriji. Modelis nav 

ideāls, ir nepieciešams turpināt analīzi un to pilnveidot. 

Modeļa pamatā ir deviņi pievilcīguma kritēriji, kuri tika analizēti 

iepriekšējā nodaļā. Visi uzņēmumi, kuri kotējas oficiālajā sarakstā, bija iedalīti 

trīs grupās:  

1) uzņēmumi ar augstu pievilcīguma pakāpi; 

2) uzņēmumi ar vidējo pievilcīguma pakāpi; 

3) nepievilcīgie uzņēmumi. 

Uzņēmumi tika sadalīti deviņās grupās pēc deviņiem rādītājiem. Katras 

grupas rādītāji tika sarindoti pēc kārtības no augstākiem uz zemākiem, un visiem 

tika piešķirts noteikts svarīguma koeficients (skat. 3.6. tab.). 3 ir visaugstākais 

svarīguma koeficients, savukārt 1 ir viszemākais. Autore piešķīra 3 punktus pašu 

kapitāla rentabilitātei, jo pēc veiktas analizēs tika secināts, ka šis rādītājs ir 

svarīgs investoriem un parāda vadības spēju efektīvi pārvaldīt kapitālu. Tāpat 

pēc vēsturiskiem pašu kapitālas rentabilitātes datiem var paredzēt uzņēmuma 

peļņas līmeni. Noteikta uzmanība bija pievērsta maksātspējas un saistību 

rādītājiem (arī 3 punkti).  Autore uzskata, ka uzņēmuma finanšu stāvoklis un 

neatkarība ir ļoti svarīgi īpaši ekonomikas lejupslīdes stadijā. Tikai stabili 

uzņēmumi, kuriem saistību līmenis nav augsts var turpināt savu darbību tālāk 

bez nopietnām finansiālām problēmām, ka arī turpmāk attīstīt savu biznesu. 

Uzņēmumi ar augstām saistībām sastopas ar noteiktām problēmām. Tas ir 

augsti kredītu procentu maksājumi bankām. Kā arī uzņēmumiem būs ļoti grūti 

saņemt papildfinansējumu, jo retais kreditors dos aizņēmumu nestabilam 

uzņēmumam. Citiem pievilcīguma rādītajiem bija piešķirts koeficients 1. Pēc 

tam katram uzņēmuma rādītājam tika piešķirts savs rangs atkarībā ta  lieluma. 

Visi rangi bija sareizināti ar svarīguma koeficientiem. Beigās katrā uzņēmuma 

rādītāju rangi bija sasummēti. Tāda veidā uzņēmumi ar vislielāko summu 

nokļuva pirmajā grupā, ar vidēju otrājā un ar vismazāko summu pēdējā grupā. 

Katrai grupai tika novērtēti attīstības scenāriji. 
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3.6. tabula 

Pievilcīguma rādītāju svarīguma koeficenti  [autores koeficienti] 
Pievilcīguma rādītāji Svarīguma koeficients, 

punkti 
Pašu kapitāla rentabilitāte 3 

Aktīvu rentabilitāte – ekonomiska rentabilitāte 1 

Peļņas rentabilitāte 1 

Kopēja likviditāte 1 

Saistību īpatsvars bilancē 2 

Parādu attiecība pret pašu kapitālu 2 

Maksātspēja – finanšu līdzsvara rādītājs 3 

Akcijas cenas attiecība pret uzņēmumu peļņu uz vienu akciju 1 

Akcijas cenas attiecība pret uzņēmumu  bilance vērtību 1 
 

Kā parādīja pievilcīguma modeļa rezultāti, uzņēmumu grupai ar augstu 

pievilcīguma pakāpi ir vislabākie rādītāji (skat. 3.7. tab.). Tā, pašu kapitāla 

rentabilitātes mediāna pārsniedz grupu ar vidējo pievilcīgumu un nepievilcīgo 

uzņēmumu gandrīz divas reizes. Peļņas rentabilitātes mediāna pārsniedz 

uzņēmumu grupu ar zemu pievilcīguma pakāpi trīs reizes. Uzņēmumu grupai ar 

augstu pievilcīguma pakāpi ir stiprās bilances, tā kā saistību īpatsvars bilancē ir 

tikai 23% un parādu attiecība  pret pašu kapitālu ir ļoti zema (0.3), kamēr tie 

paši rādītāji pārējās grupās neizskatās tik pārliecinoši.  

3.7. tabula 

Baltijas  kotēto uzņēmumu rādītāju mediānu sadalījums pa pievilcīguma grupām 
2006.-2008. gads gados [autores aprēķināti rādītāji] 

Pievilcīguma rādītāji 

Uzņēmumi 
ar augstu 
pievilcīgum
a pakāpi 

Uzņēmumi ar 
vidējo 
pievilcīguma 
pakāpi 

Nepievilcīgi 
uzņēmumi  

Pašu kapitāla rentabilitāte 14% 9% 7% 

Aktīvu rentabilitāte – ekonomiska rentabilitāte 6% 4% 5% 

Peļņas rentabilitāte 13% 7% 4% 

Kopēja likviditāte 2.2 1.4 1.1 

Saistību īpatsvars bilancē 23% 47% 64% 

Parādu attiecība pret pašu kapitālu 0.3 0.9 1.8 

Maksātspēja – finanšu līdzsvara rādītājs 77% 51% 36% 

Akcijas cenas attiecība pret uzņēmumu peļņu uz vienu akciju 12.3 17.6 13.6 

Akcijas cenas attiecība pret uzņēmumu  bilance vērtību 1.9 1.4 2.1 
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Attīstības scenārijs uzņēmumiem ar augstu pievilcīguma pakāpi, ņemot 

vērā pašreizējo ekonomikas situāciju. Uzņēmumiem, kuriem pārsvarā ir stabilās 

bilances un labs vēsturiskas peļņas rentabilitāte, ir daudz iespēju attīstīt savu 

biznesu arī sarežģītājos tirgus apstākļos. Īpaši tagad, kad vadošie investori meklē 

stabilus uzņēmumus, kuri var turpināt strādāt un rādīt peļņu saviem akcionāriem. 

Baltijas uzņēmumiem, kuri nokļuva sarakstā ar augstu pievilcīguma 

pakāpi, ir labi attīstīts bizness un liela tirgus daļa. Uzņēmumu bilancēs ir 

pietiekošs resursu skaits, lai izšķirtos par savu darbību paplašināšanu. 

Uzņēmumu  vadība var padomāt par mazāko uzņēmumu pārpirkšanas iespēju. 

Tagad, kad daudz uzņēmumu bankrotē un daudziem ir sarežģīta situācijā, pastāv 

iespēja pārpirkt savus konkurentus, neņemot aizņēmumu no bankām. Uzņēmumi 

var arī paplašināt savu darbību ārzemēs, t.i. nopirkt lētākas rūpnīcas vai 

nekustāmo īpašumu. 

Pēc autores domām, uzņēmumi ar augstāko pievilcīguma pakāpi var radīt 

augstāku peļņu un ienesīgumu saviem investoriem ilgtermiņā. Šie uzņēmumi var 

sastapties ar dažādām problēmām, bet ilgtermiņā tie ir spējīgi demonstrēt labus 

darbības rezultātus.  

Lielākā daļa uzņēmumu ar augstu pievilcīguma pakāpi ir no Igaunijas 

(skat. 3.18. a) att.). Igaunijas oficiālajā sarakstā ir vislielākais uzņēmumu skaits, 

un vadības komandas dažādās uzņēmumos ir no Skandināvu valstīm, kur 

vadības rezultāti ir efektīvāki, nekā Baltijas valstīs. Vislielākais īpatsvars grupā 

ar augstu pievilcīguma pakāpi ir cikliskām patēriņa precēm un pakalpojumiem 

un industriālam nozares sektoram (skat. 3.18. b) att.). Neskatoties uz sarežģītiem 

ekonomiskiem apstākļiem 2008.gadā, uzņēmumi bija spējīgi strādāt ar labiem 

rezultātiem un pastiprināt uzņēmumu bilances struktūru. 
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a)                                                                          b) 

3.18. attēls. Baltijas uzņēmumu ar augsto pievilcīguma pakāpi sastāvdaļu salīdzinājums  
periodā no 2006. līdz 2008. gadam a) Valstu sadalījums; b) Nozares sektoru sadalījums 

[autores aprēķināti rādītāji un izveidotais grafiskais attēlojums] 
 

Attīstības scenārijs uzņēmumiem ar vidējo pievilcīguma pakāpi, ņemot 

vērā pašreizējo ekonomikas situāciju. Baltijas uzņēmumiem ar vidējo 

pievilcīguma pakāpi var būt sekojošs scenārijs – daļa no uzņēmumiem varētu 

nokļūt grupā ar augstu pievilcīguma pakāpi un daļa pie nepievilcīgiem 

uzņēmumiem. Rentabilitātes rādītāji grupā ir vidējā līmenī un saistību īpatsvars 

sastāda pusi no aktīviem. Tādiem uzņēmumiem ir nepieciešams samazināt savas 

izmaksas un paaugstināt savu efektivitāti. Galvenā ideja ir atteikties no 

nevajadzīgām darbībām un fokusēties tikai uz pamatdarbības operācijām, 

akcentējot uzmanību uz mainīgajām izmaksām. Lielākā daļa uzņēmumu ar 

vidējo pievilcīguma pakāpi ir no Igaunijas un Lietuvas (skat. 3.19. a) att.). 

Grupā tiek pārstāvēti dažādi sektori (skat. 3.19. b) att.). 
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a)                                                                          b) 

3.19. attēls. Baltijas nepievilcīgo uzņēmumu sastāvdaļu salīdzinājums  periodā no 2006. līdz 
2008. gadam a) Valstu sadalījums; b) Nozares sektoru sadalījums [autores aprēķināti rādītāji 

un izveidotais grafiskais attēlojums] 
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Attīstības scenārijs nepievilcīgiem uzņēmumiem, ņemot vērā pašreizējo 

ekonomikas situāciju. Nepievilcīgus uzņēmumus gaida grūti laiki. 

Rentabilitātes rādītāji parādīja, ka peļņas dinamika pēdējos gados bija ļoti lēna 

vai uzņēmumi cieta zaudējumus. Tas nozīme, ka uzņēmumiem jau eksistēja 

noteiktas problēmas. Ja ekonomikas situācija tuvākā laikā neuzlabosies, 

uzņēmumi iekļūs sarežģītos apstākļos. Apgrūtinātais finansiālais stāvoklis nedos 

uzņēmumiem attīstīt savu darbību tālāk. Pēc modeļa rezultātiem nepievilcīgiem 

uzņēmumiem bilancē ir liels parādu īpatsvars. Banku un finanšu institūciju 

politika kļuva arvien stingrāka. Uzņēmumi būs spiesti atgriezt kredītus bankām 

vai izmaksāt augstas procentu likmes. Līdz ar to, uzņēmumiem nebūs brīvo 

finanšu līdzekļu pamatdarbības attīstīšanai, un saņemt jauno kredītu nebūs 

iespējams. Tādi uzņēmumi varētu bankrotēt vai būt pārpirkti. 

Lielākā daļa no nepievilcīgo uzņēmumu ir no Igaunijā (skat. 3.20. a) att.). 

Interesanti, ka uzņēmumi no necikliskas nozares grupas  sastāda 46% no visām 

pārstāvētām nozarēm (skat. 3.20. b) att.). Krīzes laikā īpaši necikliskiem 

uzņēmumiem ir visas iespējas attīstīties, jo pieprasījuma līmenis dramatiski 

nekrīt, bet Baltijas biržās ir vērojama citāda tendence. 
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a)                                                                          b) 

3.20. attēls. Baltijas nepievilcīgo uzņēmumu sastāvdaļu salīdzinājums  periodā no 2006. līdz 
2008. gadam a) Valstu sadalījums; b) Nozares sektoru sadalījums [autores aprēķināti rādītāji 

un izveidotais grafiskais attēlojums] 
 

Vislielākais īpatsvars Baltijas akciju tirgū ir uzņēmumiem ar augstu 

pievilcīguma pakāpi. Uzņēmumi 2008.gadā sastādīja 57% no kopējas 



 
 

81

kapitalizācijas (skat. 3.21. att.). Kopumā, uzņēmumi ar augstu pievilcīguma 

pakāpi varētu nākotnē ietekmēt Baltijas tirgu investoru noskaņojumu. 
 

 

57%24%

19%
Uzņēmumi ar augstu 
pievilcīguma pakāpi

Uzņēmumi ar vidējo 
pievilcīguma pakāpi

Nepievilcīgi uzņēmumi

 
3.21. attēls. Baltijas uzņēmumu kapitalizācijas sadalījums pēc pievilcīguma grupām 2008. 

gadā [autores aprēķināti rādītāji un izveidotais grafiskais attēlojums] 
 

3.8. tabulā ir apkopoti pievilcīguma rādītāju modeļa rezultāti. Baltijas 

akciju tirgū vislielākais uzņēmumu skaits arī ir grupā ar augstu pievilcīguma 

pakāpi. Nepievilcīgu uzņēmumu skaits sastāda trešo daļu no kopēja uzņēmuma 

skaita, bet pēc kapitalizācijas līmeņa īpatsvars nav liels (19% no kopējas 

kapitalizācijas). 

3.8. tabula 

Baltijas kotēto uzņēmumi sadalījums pa pievilcīguma grupām 
Uzņēmumi ar augstu pievilcīguma 
pakāpi 

Uzņēmumi ar vidējo pievilcīguma 
pakāpi 

Nepievilcīgi uzņēmumi 

TEO LT AB Rokiskio Suris Pieno Zvaigzdes 
Eesti Telekom AS Starman Invalda PVA 
Norma AS Ventspils Nafta Olainfarm 
AS Merko Ehitus AS Tallinna Vesi Sanitas 

Grindeks Trigon Property Development  Panevezio Statybos Trestas 
SAF Tehnika Rytu Skirstomieji Tinklai Vilkyskiu Pienine AB 
Latvian Shipping Co Apranga PVA Kalev AS 
Harju Elekter AS City Service AB Ekspress Grupp AS 
Saku Olletehase AS  Tallink Group Ltd 
Lietuvos Dujos  Snaige 
Olympic Entertainment Group   Vilniaus Baldai AB 
Arco Vara AS  Utenos Trikotazas 
Silvano Fashion Group AS   
Tallinna Kaubamaja AS   
Baltika AS   
 

Apkopojot visu informāciju, autore novērtēja trīs Baltijas tirgus 

ekonomikas attīstības scenārijus: 
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1. Uzplaukums. Baltijas valstu ekonomikai varētu būt dažādi 

atveseļošanas scenāriji. Ekonomika varētu nokļūt ātrā lejupslīdē, kad visi 

makroekonomikas rādītāji krīt lielā ātrumā, bet arī pēc tam būs gaidāma ātrāka 

ekonomikas atveseļošana. Ātras ekonomikas atveseļošanas gadījumā valsts un 

uzņēmumi izvedos jaunas darba vietās. Līdz ar to, cilvēku uzticība pakāpeniski 

atgriezīsies, un patēriņš pieaugs. Ar patēriņa pieaugumu būs augstāks 

pieprasījums precēm un pakalpojumiem, kas kalpos par faktoru uzņēmumu 

ražošanas apjomu palielināšanai un darbības sfēras paplašināšanai. Banku 

uzticība arī atgriezīsies un situācijā īpašuma tirgū stabilizēsies. Bankas drošāk 

dos uzņēmumiem aizdevumus, kas pozitīvi ietekmēs IKP rādītāju. Tāds 

„atveseļošanas” scenārijs pozitīvi ietekmēs akciju tirgus attīstību. Publisko 

uzņēmumu pievilcīgums varētu palielināties, īpaši uzņēmumiem ar augstu un 

vidēju pievilcīguma pakāpi, kuri ekonomikas lejupslīdes laikā bija spējīgi 

paplašināt savu darbību un iegūt lielāku tirgus daļu. Tad Baltijas valstīs varētu 

atgriezties ārvalstu investori. Vietējiem iedzīvotājiem būs pieejami brīvi naudas 

līdzekļi, kurus viņi varētu ieguldīt, un akcijas tirgus var būt laba alternatīva. 

Uzticība tik ātri neatgriezīsies, bet Baltijas biržām jāpalielina kvalitatīvo un 

pievilcīgo emitentu skaitu un ar valdību palīdzību jāparāda iedzīvotājiem, ka 

investēšana akciju tirgū stimulēs ekonomikas izaugsmi. Tādā gadījumā Baltijas 

uzņēmumi drošāk varēs uzsākt kotēšanu, piemēram, alternatīvā akciju tirgū First 

North, kur kotēšanas prasības kandidātiem nav tik stingras. Uzņēmumu vadība 

sapratīs, ka aizņemties no bankām ir dārgāk un riskantāk. Beidzot, iedzīvotāji, 

valdība un uzņēmumi sapratīs akciju tirgus lomu un kopīgi strādās, lai paātrināto 

to attīstību.  

2. Stagnācija. Šīs scenārijs paredz patēriņa līmeņa samazināšanos, lēnu 

algu pieaugumu, iedzīvotāju uzkrātās naudas tērēšanu kredītu dzēšanai, jo 

ekonomikas uzplaukuma stadijā cilvēki aizņēmās lielas summas no bankām), 

finansiāli nodrošinātu iedzīvotāju skaita samazināšanos, nekustāmā īpašuma 

cenu krišanos, augstākus nodokļus, samazinātus sociālos pabalstus, un rezultātā 
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cilvēku uzticības samazināšanās un pārliecības par nākamo dienu zaudēšana. 

Tāds scenārijs nesekmēs Baltijas akciju tirgus attīstību. Ja samazināsies patēriņš, 

tad publiskiem uzņēmumiem samazināsies peļņa. Jauniem uzņēmumiem nebūs 

iespējas piesaistīt kapitālu ar biržu palīdzību, jo būs grūti atrast investorus. Šis 

fakts aizkavēs akciju tirgus turpmāko attīstību. Tirgus pievilcīguma pakāpes arī 

samazināsies un investori virzīs savu kapitālu uz attīstītiem tirgiem ar drošāku 

ekonomikas situāciju. 

3. Lejupslīde ir vissliktākais scenārijs. Ekonomikas lejupslīdes fāzē 

samazināsies darba vietu skaits, un tas izraisīs iedzīvotāju bailes un patēriņa 

dramatisku krišanu. Nekustāmo īpašumu cenas sāks krist ar lielu ātrumu, kas 

izraisīs celtniecības sektora krīzi un masveida darba vietu samazināšanos, jo 

lielākais nozaru skaits bija orientēts tieši uz celtniecību. Līdz ar to dramatiski 

samazināsies valsts budžeta ieņēmumi un būs turpmākas atlaišanas no darba 

valsts sektorā. Tas ļoti negatīvi ietekmēs Baltijas akciju tirgu, jo investori 

baidīsies un izvedīs savu kapitālu. Publiskiem uzņēmumiem nebūs iespējas 

attīstīties tālāk, jo bankas neaizdos naudu vai aizdos par ļoti augstām procentu 

likmēm, bet piesaistīt finansējumu ar akciju tirgus palīdzību praktiski nebūs 

iespējams. Baltijas akciju tirgus pazaudēs lielāko daļu no savas vērtības, jo 

pārliecības trūkums un pesimistiska ekonomikas prognoze tikai pasliktinās 

situāciju. Pat uzņēmumi ar augstu pievilcīguma pakāpi var nokļūt sarežģītā 

situācijā, tā kā 31% no Baltijas publiskiem uzņēmumiem pieder pie cikliskas 

nozares sektora, kas ir visvairāk pakļauts ekonomikas lejupslīdes ciklam. 
 

3.9. tabulā ir aprakstīti iespējami akciju tirgus attīstības scenāriji, kuri var 

notikt ar pievilcīgiem, vidējie pievilcīgiem un nepievilcīgiem Baltijas 

publiskajiem uzņēmumiem dažos ekonomikas apstākļos. 

 

 

 

 



 
 

84

3.9. tabula 

Baltijas akciju tirgus attīstības scenāriju novērtēšana [autores izstrādāta 
tabula] 

 Uzņēmumi ar augstu 
pievilcīguma pakāpi 

Uzņēmumi ar vidējo 
pievilcīguma pakāpi 

Nepievilcīgi 
uzņēmumi 

Uzplaukums 

Vietējiem un ārvalstu 
iedzīvotajiem būs pieejami brīvi 
naudas līdzekļi, kurus viņi var 
ieguldīt vietējā akciju tirgū. 
Līdz ar to uzņēmumi ar augstu 
pievilcīgumu būs līdera 
pozīcijās, jo ekonomikas 
lejupslīdes fāzē tie bija spējīgi 
paplašināt savu darbību. 
Uzplaukuma laikā uzņēmumi 
nogadās lielu pelņu saviem 
investoriem. Akciju ienesīgums 
būs augsts, jo investori būs 
pārliecināti ekonomikas attīstībā 
un gaidīs lielāku kapitālu atdevi 
nākotnē. 

Uzņēmumiem ar vidējo 
pievilcīguma pakāpi būs visas 
iespējas pārveidot sava biznesa 
struktūru ekonomikas 
uzplaukuma laikā. Būs iespējams 
attīstīt jaunus produktus, jo 
banku finansēšana kļūs vieglāka, 
ka arī investoru interese 
perspektīvos uzņēmumos 
palielināsies. Ja uzņēmumu 
vadība būs spējīga efektīvi 
strādāt un izstrādāt uzņēmumu 
izaugsmes stratēģiju, 
pievilcīguma rādītāji 
paaugstināsies. 
 

Nepievilcīgi uzņēmumi 
varēs piesaistīt kapitālu, jo 
visi būs ekonomikas 
uzplaukuma eiforijā un 
pārsvarā investori ieguldīs 
kapitālu uzņēmumos 
iepriekš neuzzinot par 
darbības rezultātiem un 
finansiāliem datiem. 
Nepievilcīguma uzņēmumi 
izskatīsies lēti  akciju 
novērtējuma kontekstā un 
investori varēs pieņemt 
tādus uzņēmumus kā 
nepietiekami novērtētus. 

Stagnācija 

Stagnācijas laikā pievilcīgiem 
uzņēmumiem noteikti 
samazināsies peļņas līmenis. 
Cilvēki nebūs pārliecināti par 
nākamo dienu un palielināsies 
ietaupījumu līmenis. Cilvēki 
atzīs par labāku glabāt 
ietaupījumus skaidrā naudā. 
Līdz ar to pievilcīgi uzņēmumi 
būs nenoteiktības stāvoklī, 
kamēr investoru interese 
nesamazināsies, un viņi ieguldīs 
naudu pievilcīgos uzņēmumos 
ilgtermiņā. Peļņas līmenis nebūs 
augsts, bet uzņēmumi būs 
spējīgi izmaksāt dividendes. 

Stagnācijas laikā uzņēmumi būs 
nenoteiktības stāvoklī. Nebūs 
pietiekamu līdzekļu, lai ilgi 
turētos laikā ar krītošu patēriņu. 
Uzņēmumu akciju novērtējums 
izskatīsies lēti, jo uzņēmumi 
nebūs spējīgi dot savas darbību 
attīstības prognozes.  

Nepievilcīgiem 
uzņēmumiem būs jādomā 
kā iegūt papildu 
finansējumu, lai atbrīvotos 
no ilgtermiņa saistībām, 
kas, savukārt, bremzē 
uzņēmumu attīstību. Var 
būt atradīsies investori, 
kuri varētu ieraudzīt 
potenciālu uzņēmumu 
biznesa modeļos un 
palīdzēs ar finansēšanu 
turpmākai attīstībai. 

Lejupslīde 

Uzņēmumiem ar stabilu 
bilances struktūru un labu 
vēsturisku ienesīgumu būs 
iespēja attīstīt savu biznesu arī 
lejupslīdes laikā. Tādiem 
uzņēmumiem bilancē ir 
pietiekoši līdzekļu, lai 
pārdzīvotu grūtus laikus. Ir 
iespējams, ka uzņēmumi 
paplašinās savu darbību 
pārpērkot konkurentus. 
Uzņēmumu akciju novērtējums 
varētu samazināties panikas dēļ, 
un investoriem būs iespēja 
nopirkt pievilcīgus uzņēmumus 
par zemākām cenām. Tieši 
lejupslīdes laikā pieprasījumā 
būs stabili uzņēmumi pat ar 
nelielu peļņu.  

Uzņēmumi ar vidējo 
pievilcīgumu pakāpi būs spiesti 
samazināt savas izmaksas, lai 
nebankrotētu. Uzņēmumi 
noteikti samazinās darbinieku 
štatus un ražošanas apjomus 
Cīņa par klientiem būs ļoti asa. 
Tā kā finanšu stabilitāte 
uzņēmumiem ir vidējā līmenī,  
lejupslīdes laika tā pasliktināsies. 
Būs ļoti grūti piesaistīt jauno 
kapitālu, līdz ar to uzņēmumi 
varētu apvienoties ar saviem 
konkurentiem, lai samazinātu 
izmaksu līmeni un būtu 
apjomradīts ietaupījums. Tādiem 
uzņēmumiem būs grūti 
ieinteresēt investorus, un 
iespējams tie zaudēs lielāko daļu 
no savas tirgus vērtības. 

Nepievilcīgi uzņēmumi būs 
sarežģītā situācijā. Ar 
tādiem nedrošiem finanšu 
rādītājiem praktiski nebūs 
iespējami izdzīvot krīzes 
laikā. Uzņēmumi nav 
spējīgi ātri reaģēt uz 
pārmaiņām ekonomikā un 
adaptēt jaunu stratēģiju un 
izmaksu samazināšanas 
politiku. Iespējams, ka 
ilgās lejupslīdes laikā tādi 
uzņēmumi bankrotēs vai 
būs pārpirkti. No investoru 
skatiena tādi uzņēmumi 
būs ļoti riskanti un kapitālu 
ieguldījumi tādos 
uzņēmumos vedīs pie 
zaudējumiem. 
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Kā tika novērtēts, akciju tirgus attīstības scenāriji var būt dažādi. 

Pašreizējā situācijā ir ļoti grūti prognozēt konkrētu scenāriju, jo nav iespējams 

noteikt turpmākus ekonomikas scenārijus. Lai nodrošinātu Baltijas akciju tirgus 

attīstību ir nepieciešami ilgtermiņa ieguldījumi, kuri ir atkarīgi no valsts pensiju 

fondu, privāto pensiju fondu un ieguldījumu sabiedrību attīstības. Baltijas valstīs 

vietējām bankām, privātiem pensiju fondiem un investīciju kompānijām ir liela 

nozīme investoru piesaistīšanā, jo tie ļaus iegūt naudas resursus ilgtermiņā, kas 

ir svarīgi vietējam kapitāla tirgum. 

Kad situācija akciju tirgū uzlabosies, uzņēmumu kotācijas uzsākšana 

varētu dod iespēju vieglāk piesaistīt finansējumu. Valstij ir ļoti svarīgi atzīt 

akciju tirgus lomu un ar biržu palīdzību palīdzēt stratēģiski nozīmīgiem 

uzņēmumiem uzsākt kotāciju biržā. Ar biržu palīdzību ir iespējams piesaistīt 

kapitālu lielu projektu finansēšanai, un darīt visu atklāti, lai investori būtu 

pārliecināti uzņēmumu darbības perspektīvās, un arī valstīs samazinātos „ēnu” 

ekonomikas īpatsvars, jo akciju tirgus attīstība veicinās caurspīdīgumu.  

Baltijas akciju tirgus attīstību kavē investoru neuzticība jau eksistējošiem 

publiskajiem uzņēmumiem. Lai Baltijas akciju tirgus būtu pievilcīgs ārvalstu un 

vietējiem investoriem ir jāmaina uzņēmējdarbības kultūra un attiecības ar 

investoriem. Daži Baltijas publiskie uzņēmumi nav gatavi iziet starptautiskā 

arēnā un piesaistīt investoru uzmanību. Tas var būt saistīts ar publisku 

uzņēmumu vēlēšanos un zināšanu trūkumu. Problēmu var risināt izveidojot 

speciālu institūciju, kura varētu apmācīt publiskus uzņēmumus un uzņēmumus, 

kuri tikai grib uzsākt kotēšanu biržā, starptautiskiem standartiem investoru 

attiecību jomā. Baltijas uzņēmumiem ir vērts uzzināt un pielietot praksē 

informāciju, kā pareizi sagatavot korporatīvu informāciju un grāmatvedības 

atskaites, ka ir nepieciešams rīkot investoru atklāto durvju dienas, lai tie varētu 

satikties ar uzņēmumu vadību un uzzināt par uzņēmumiem vairāk. Ja uzņēmumi 

darbosies pēc starptautiskiem standartiem, Baltijas akciju tirgus kļūst 

caurspīdīgāks un pievilcīgs vietējiem un ārvalstu investoriem. 
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SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI 
 

Maģistra darbā tika izanalizēts Baltijas akciju tirgus stāvoklis, akcentējot 

uzmanību uz tā pievilcīgumu vietējiem un ārvalstu investoriem. Izpētot akciju 

izvēles metodes, autore ar fundamentālo rādītāju palīdzību novērtēja Baltijas 

akciju tirgus pievilcīgumu un salīdzināja to ar citām Eiropas valstīm. Balstoties 

uz pievilcīguma rādītāju kopumu tika izstrādāts uzņēmuma pievilcīguma 

pakāpes noteikšanas modelis, ar kura palīdzību tika  Baltijas akciju tirgus 

attīstības scenāriji.  

Pamatojoties uz darbā veikto analīzi tika izdarīti secinājumi:  

1. Akciju emisija un kotēšanas uzsākšana dod uzņēmumiem noteiktas 

priekšrocības. Tas ir brīvais kapitāls, reputācija, atpazīstamība, kā arī 

vairāk iespēju piedalīties apvienošanas un pārpirkšanas darījumos. 

2. Akciju cenu ietekmē divas faktoru grupas. Tie ir mikroekonomiskie un 

makroekonomiskie faktori. Mikroekonomiskajā līmenī tā ir uzņēmuma 

peļņa, ražošanas mērogi, finansiālais stāvoklis un nozares perspektīvas. 

Makroekonomiskajā līmenī tās ir valsts ekonomikas izaugsmes 

perspektīvas, maksājumu bilances stāvoklis, valsts valūtu sistēma un 

valsts finanšu sistēmas drošums. 

3. Kotēto uzņēmumu publiskās informācijas kvalitāte ietekmē investoru 

uzticību un akciju novērtējumu. Baltijas akciju tirgū ir ievērojams 

publiski pieejamas informācijas trūkums. Uzņēmumu gada pārskatos un 

internetā ir maz informācijas, lai izveidotu priekšstatu par attiecīgo 

juridisko vienību darbību. Tāpat grāmatvedības atskaites nav detalizētas, 

kas nedod iespēju objektīvi novērtēt uzņēmumu saimniecisku darbību. 

4. Eksistē dažādas akciju izvēles metodes un investīciju stili. Fundamentālas 

analīzes metode ir visizplātākā pasaulē. Ar tās palīdzību ir iespējams 

novērtēt uzņēmuma finansiālo stāvokli, biznesa modeļus un tirgus 
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pozīcijas. Autores skatījumā ar fundamentālo rādītāju palīdzību ir 

iespējams novērtēt akciju tirgus pievilcīgumu. 

5. Baltijas akciju tirgus ir attīstības stadijā. Tirdzniecības apjomi ir 

salīdzinoši zemi. Uzņēmumu skaits Baltijas biržu sarakstā ir salīdzinoši 

neliels. Baltijas uzņēmumi dod priekšroku bankas kredītam, salīdzinot ar 

vērtspapīru emisiju, neskatoties uz iespējamām augstākām kreditēšanas 

izmaksām. Uzņēmumu skaits ar augstu kapitalizācijas līmeni Baltijas 

biržu sarakstā ir neliels, kas var būt par akciju tirgus lēnāku attīstības 

iemeslu.  

6. Baltijas akciju tirgus pieder pie attīstības akciju tirgiem. Neskatoties uz 

pasaules ekonomikas un finanšu krīzi, Baltijas akciju tirgus demonstrēja 

labu ienesīgumu ilgtermiņa perspektīvā, salīdzinot ar attīstīto valstu 

ienesīgumu vēsturiskas analīzes brīdī. 

7. Baltijas akciju tirgus ir diversificēts. Baltijas oficiālajā sarakstā ir 

pārstāvēti dažādu nozaru sektori. Vislielākais īpatsvars ir ciklisko patēriņu 

preču un pakalpojumu uzņēmumiem. Tas nozīmē, ka trešā daļa no Baltijas 

publiskajiem uzņēmumiem ir atkarīga no ekonomikas cikla. 

8. Investoru neuzticība Baltijas uzņēmumiem ir saistīta ar faktu, ka 

iegādātām akcijām var nebūt pieprasījuma un būs apgrūtinātas to tālākās 

pārdošanas iespējas. Ieguldītam kapitālam būs ienesīgums tikai pēc 

salīdzinoši ilga laika perioda. 

9. Aptuveni četrus gadus atpakaļ, Baltijas akciju tirgus strauji pieauga un 

bija izveidojusies situācija, kad varēja pirkt praktiski jebkādu uzņēmumu 

akcijas, īpaši nedomājot par svarīgiem faktoriem. Pašreiz situācija ir 

mainījusies, tāpēc ilgtermiņa investoram jāanalizē visi riski, uzņēmuma 

finanšu radītāju vēsture, uzņēmuma tirgus pozīcijas un daudzi citi aspekti. 

10.  Izmantojot pievilcīguma rādītāju kompleksu (9 rādītāji) ir iespējams 

novērtēt akciju tirgus pievilcīgumu. Izmantojot uzņēmuma pievilcīguma 

pakāpes noteikšanas modeli var sadalīt uzņēmumus trīs grupās ar dažādu 
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pievilcīguma pakāpi, uz kā pamata var novērtēt akciju tirgus attīstības 

scenārijus.  

11.  Puse no Baltijas uzņēmumiem ir ar augstiem pievilcīguma rādītājiem,  

stabilu bilances struktūru,  vēsturiski augstu peļņas rentabilitātes līmeni 

un pievilcīgu akciju novērtējumu. Lielākā daļa uzņēmumu ar augsto 

pievilcīguma pakāpi ir no Igaunijas. 

12.  Salīdzinot ar citām valstīm, Baltijas uzņēmumiem ir viszemākais saistību 

līmenis, kas ir skaidrojams ar uzņēmumu nelielu izmēru un šaurāku 

darbības sfēru. Baltijas publisko uzņēmumu vadība ir pieradusi attīstīt 

biznesu pārsvarā ar sava kapitāla izmantošanu, nevis aizņemoties no 

bankām. Baltijas uzņēmumi, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, nav 

iesaistīti lielos starptautiskajos projektos, kur ir vajadzīgs liels 

finansējums. 

13.  Rentabilitātes rādītāji parāda, cik efektīvi tiek pārvaldīts ieguldītais 

kapitāls un cik labi strādā uzņēmuma vadība. Baltijas publisko uzņēmumu 

rentabilitātes rādītāji ir zemāki kā Rietumeiropas valstīs. 

14.  Baltijas publisko uzņēmumu peļņas ienesīgums 2008. gadā ievērojami 

samazinājās. Šādas izmaiņas ir skaidrojamas ar uzņēmumu ne 

sagatavotību sarežģītai ekonomiskai situācijai un pieprasījuma 

samazinājumu. Līdz ar to uzņēmumi nevarēja ātri piemērot izmaksu 

taupīšanas politiku. Tajā pašā laikā citās Eiropas valstīs peļņas 

ienesīguma līmeņa samazināšanās bija maza. 2008. gadā Rietumeiropas 

uzņēmumi atbrīvoja no darba lielu darbinieku skaitu personāla izmaksu 

samazināšanas dēļ, lai saglabātu akcionāru peļņu. Baltijas reģionā ir cita 

uzņēmējdarbības kultūra un uzņēmumu vadība cenšas saglabāt 

darbavietas līdz pēdējām brīdim. 

15.  Maģistra darbā tiek izstrādāti 3 Baltijas akciju tirgus attīstības pamat 

scenāriji, balstoties uz pievilcīguma rādītājiem. Baltijas uzņēmumi ar 

modeļa palīdzību tika sadalīti trīs grupās, t.i. uzņēmumos ar augstu, vidējo 
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pievilcīguma pakāpi un nepievilcīgajos uzņēmumos. Darba autore 

prognozēja uzņēmumu attīstības scenārijus katrai grupai dažādās 

ekonomikas attīstības fāzēs. Pašreizējā situācijā ir ļoti grūti prognozēt 

konkrētu notikumu attīstības gaitu, jo nav iespējams ar lielu ticamības 

pakāpi noteikt turpmāko ekonomikas attīstības scenāriju. Pēc autores 

domām, Baltijas akciju tirgus priekšā ir sarežģīts periods. Tikai neliels 

uzņēmumu skaits būs spējīgs pārdzīvot ekonomikas lejupslīdi bez 

zaudējumiem. Iespējams, ka daļa no uzņēmumiem bankrotēs. 

 

Balstoties uz secinājumiem tika izstrādāta virkne priekšlikumu: 

1. Baltijas vērtspapīru tirgus attīstībai ir nepieciešami vietējo un ārvalstu 

investoru kapitālieguldījumi un to aktīva piedalīšanās biržas darījumos. 

Nepieciešams novērtēt katras investoru grupas piesaistes iespējas. Tā, 

piemēram, ārvalstu un vietēju ieguldītājus var piesaistīt, vēršot viņu 

uzmanību uz jauno ekonomikas attīstības plānu un finanšu stabiliem un 

neatkarīgiem uzņēmumiem. 

2. Ir nepieciešams paaugstināt Baltijas akciju tirgu pievilcīgumu. Lai 

Baltijas akciju tirgus būtu pievilcīgs ārvalstu un vietējiem investoriem, 

uzņēmumiem ir jāmaina uzņēmējdarbības kultūra un attiecības ar 

investoriem. Baltijas biržas var izveidot speciālo institūciju, kura varētu 

apmācīt publiskus uzņēmumus un uzņēmumus, kuri tikai grib uzsākt 

kotēšanu biržā, starptautiskiem standartiem investoru attiecību jomā. 

3. Baltijas biržas varētu organizēt speciālo apmācības programmu vietējiem 

uzņēmumu pārvaldniekiem. Ir nepieciešams uzaicināt talantīgus 

uzņēmumu vadītājus no ārzemēm, kas varētu apmācīt vietējos 

pārvaldniekus sekmīgi attīstīt uzņēmumu un efektīvi izmantot ieguldīto 

kapitālu. 

4. Baltijas biržām ir jāpiesaista pietiekoši lieli pēc kapitalizācijas un 

perspektīvi uzņēmumi. Tāpēc valsts līmenī ir jāatzīst akciju tirgus loma 
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un ar biržu palīdzību jāpiesaista stratēģiski nozīmīgi uzņēmumi kotēšanas 

uzsākšanai biržā.  

5. Iedzīvotājiem ir ļoti maz informācijas un zināšanu par akciju tirgu. Tāpēc 

ir nepieciešams paaugstināt iedzīvotāju izglītību finanšu jomā. Šī mērķa 

sasniegšanai ir ļoti svarīgi turpināt izglītības programmu, kuru veicina 

Baltijas fondu biržas.  
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