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Februārī izšāvušies pūpoli 
un rudenīgas dienas jūlijā arī 
investoriem liek aizdomāties 
par ekonomikas pārveidi at-
bilstoši klimata pārmaiņām. 
Skandināvijas valstu piemērs 
apliecina, ka arī zaļo obligā-
ciju izlaišana var kļūt par pa-
rastu darbakārtības jautāju-
mu. Latvijā šajā jomā sperti 
pirmie pāris soļi un iezīmējas 
ceļš, pa kuru doties. 

Protams, Latvija, tāpat kā 
jebkura valsts vai reģions, 
ievērojami atpaliek no Skan-
dināvijas finanšu pasaules za-
ļās domāšanas līmeņa. Uz 
ziemeļiem no mums sabied-
rības pieprasījums pēc zaļa-
jiem ieguldījumiem un zaļo 
ieguldījumu risinājumiem ir 
ievērojami izteiktāks nekā ci-
tās attīstītajās zemēs. Pamats, 
kas Skandināvijā, kura lepo-
jas ar mežu un upju bagātī-
bām, ļauj izsniegt tā sauktos 
zaļos kredītus, ir zaļo obligā-
ciju pieejamība.

Zaļais finansējums  
Skandināvijā

"Zaļo obligāciju popula-
ritāte Skandināvijā saistīta 
ar pašas sabiedrības izprat-
ni, un līdz ar izpratni rodas 
arī apziņa par zaļāku dzī-
vesveidu, precīzāk – ilgtspē-
ju," uzskata Pēteris Stepiņš, 
"Swedbank Latvija" Ieguldīju-
mu pārvaldes sabiedrības di-
rektors. Tam, ko mēs darām, 
nav jāatstāj negatīvs nospie-
dums uz mūsu bērnu dzīvi, 
viņš akcentē.

"Līdztekus jāatzīmē arī 
tāds faktors, ka Skandināvi-
jā vēsturiski – īpaši Zviedri-
jā – ir ļoti daudz nozaru, ko 
finansējušas bankas un kas 
nodrošina lielu darba vie-
tu skaitu, taču kas nav vi-
dei draudzīgas, piemēram, 
derīgo izrakteņu un fosilās 
enerģijas ieguve un pārstrā-
de," komentē Viktors Bolbats, 
"Baltic International Bank" 
valdes priekšsēdētājs, un pie-
bilst: "Neapgalvošu gan, ka 
šis būtu galvenais faktors. Za-
ļās obligācijas viennozīmīgi 
ir vektors finanšu tirgū, un 
skandināvi to iezīmējuši vie-
ni no pirmajiem."

"Iespējams, dzīvojot uz 
pussalas, ūdens ielenkumā, 
ziemeļnieki ļoti skaidri ap-

zinās, kādas sekas viņiem 
nesīs klimata pārmaiņas," 
uzskata Ģirts Kurmis, "Big-
Bank" Latvijas filiāles vadī-
tājs. "Būdami turīgi un apzi-
nīgi, skandināvi nevilcinās 
ieguldīt naudu zaļajā finan-
šu tirgū. Bezpeļņas organi-
zācijas "Climate Bonds" da-
ti rāda, ka Dānija, Zviedrija, 
Norvēģija, Somija un Islande 
kopā veido 6,7% no globālā 
zaļā finanšu tirgus un 18,5% 
– no Eiropas."

Ņemot vērā samērā ne-
lielo iedzīvotāju skaitu pie-
cās valstīs, šis ir iespaidīgs 
apjoms. 2017. gadā vien zie-
meļu piecnieks izsniedza 
aizdevumus 7,8 mljrd. eiro 
apmērā.

Zaļo obligāciju debija no-
tika 2010. gadā Norvēģijā, 
to veica "Nordic Investment 
Bank" kopā ar vienu no Nor-
vēģijas valsts bankām – "KBN 
Kommunalkredit". Šāds za-
ļais vērtspapīrs nozīmē lī-
dzekļu aizņemšanos finanšu 
tirgū – tiek izlaista obligācija, 
to iegādājas investori, tādējā-
di aizdodot emitentam – fon-
dam, bankai, uzņēmumam 
– naudu.

Pirmie Centrālajā  
un Austrumeiropā

V. Bolbata vadītā ban-
ka ieguvusi licenci obligāci-
ju emisijas organizēšanai – 
BIB var nodrošināt kapitā-
la piesaisti uzņēmumiem ob-
ligāciju veidā. "To, ka banka 
var organizēt šādu instru-
mentu klientiem, sauc par 
mandātu," paskaidro V. Bol-
bats. "Tātad uzņēmums dod 
bankai mandātu finansējuma 
piesaistei. Mums jau tagad ir 
daži mandāti, ko izsnieguši 
uzņēmumi, kas atzīstami at-
tīstās videi draudzīgos virzie-
nos. Zaļais finansējums sen 
vairs nav mārketings, bet gan 
pilsoņa apziņas izpausme."

Latvijas finanšu tirgus ie-
soļojis noteiktā attīstības fāzē: 
2017. gadā gan "Swedbank" 
izlaida pirmās zaļās obligāci-
jas, gan arī SEB banka orga-
nizēja finanšu institūcijas "Al-
tum" zaļo septiņgadīgo obli-
gāciju emisiju. Līdz ar to "Al-
tum" kļuva par pirmo valsts 
attīstības finanšu institūciju 
Centrālajā un Austrumeiropā, 
kas emitējusi zaļās obligācijas 
investoru līdzekļu piesaistei. 
Zaļās obligācijas izlaidusi arī 
"Latvenergo".

"Esam emitējuši obligā-
cijas trīs reizes," saka Rei-
nis Bērziņš, "Altum" valdes 

priekšsēdētājs. "Pirmā "Al-
tum" obligāciju emisija bi-
ja 20 milj. eiro apjomā, un 
šo naudu mēs esam novirzī-
juši uzņēmumu energoefek-
tivitātes celšanas program-
mai un zaļajām investīcijām, 
un tai pieejamais aizdevu-
ma apjoms komersantam ir 
līdz 2,85 milj. eiro. Šie kredī-
ti izsniegti dažādiem uzlabo-
jumiem, sākot ar uzņēmēju, 
kurš enerģijas taupības nolū-
kā vēlas nomainīt apgaismo-
jumu noliktavā uz LED spul-
dzēm, – līdz pat sarežģītām 
ražošanas iekārtām."

"Mums bija ļoti  
laba naudas cena"

Cik izdevīgas zaļās ob-
ligācijas? No vienas puses, 
tiem, kas izšķirsies izlaist za-
ļos vērtspapīrus, šis process 
izrādīsies mazliet sarežģītāks, 
nekā emitējot vienkāršās ob-
ligācijas – jārēķinās ar papil-
du izmaksām un papildu lai-
ka resursu. "It īpaši, ja pastāv 
vēlme piesaistīt arī starptau-
tiskus investorus, kuriem ir 
noteiktas prasības un kuri sa-
gaida nopietnus apliecināju-
mus tam, ka viņu piesaistītais 
finansējums tiešām tiks in-
vestēts jomā, kur tiks veicinā-
ti videi draudzīgāki projekti," 
analizē R. Bērziņš. 

No otras puses, sagaidā-
ma lielāka interese par šā-
diem vērtspapīriem, ko pie-
rāda "Altum" pieredze. "Star-
tējām ar 20 milj. eiro, bet 
interese par mūsu obligāci-
jām bija 135 milj. eiro," at-
ceras "Altum" valdes priekš-
sēdētājs. "Pirmoreiz piepra-
sījums piedāvājumu pārsnie-
dza septiņas reizes, bet šoreiz 
jau bija 13 reižu lielāka inte-
rese par mūsu obligācijām."

"Pievēršoties investo-
ra psiholoģijai, minēšu ne-
daudz skarbu piemēru," sa-
ka V. Bolbats. "Ja kāds uz-
ņēmums, kas nemaksā no-
dokļus, grib aizņemties, tad 
investors spriež: "Vienā brīdī 
šāds klients var neatdot arī 
parādu." Tas pats šeit – ja da-
rīšana ar zaļo obligāciju, aiz 
tās stāv atbildīgi cilvēki, kuri 
domā ne vien par finanšu rā-
dītājiem, bet arī par to, cik šī 
investīcija cilvēkiem noderēs 
vēl pēc 20 gadiem."

"Zaļās obligācijas var iz-
laist daudzi – fondi, bankas, 
uzņēmumi," komentē Elīna 
Melngaile, Eiropas Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieka Val-
da Dombrovska padomnie-
ce. "Tas, ko viņi dara, tā ir vi-

ņu stratēģija. Tiklīdz parā-
dās ES kopējā politika, stratē-
ģija un virziens, arī privātais 
sektors, finanšu tirgi, fondi 
un investori to ietver savās 
stratēģijās."

Šobrīd ES politikas iz-
strādnes klimatam draudzī-
gas ekonomikas finansēšanas 
jomā atrodas sākumpunktā. 
EK darba grupa jau sagatavo-
jusi rokasgrāmatu, kurā pēt-
niecības un diskusiju rezultā-
tā izkristalizēts, kādas inves-
tīcijas ir "zaļas". 

Jāmeklē jauni  
atbalsta instrumenti 

ES granti noteiktās za-
ļās jomās vēl pieejami, tomēr 
klimatam draudzīgas inves-
tīcijas tagad lielā mērā bal-
stīsies uz morāles un vēlmes 
veidot ilgtspējīgu ekonomiku 
faktoriem.

"Mūsu uzņēmums nodar-
bojas ar valsts atbalsta snieg-
šanu jomās, kuras jāveicina," 
akcentē R. Bērziņš. "No at-
tīstības institūcijas skatpun-
kta lūkojoties, mūsu loma ir 
ieiet vissarežģītākajās nišās, 
kurās nepieciešams atbalsts, 
bet attiecīgajā brīdī tirgus no-
teiktu iemeslu dēļ nav spē-
jīgs sevi sakārtot, izdarīt la-
bu darbu. Tas, ko šobrīd va-
ru teikt attiecībā uz zaļajām 
investīcijām – mēs joprojām 
redzam, ka, piemēram, visas 
energoefektivitātes jomas tir-
gus pats nav spējīgs līdz ga-
lam sakārtot."

Cits lietots instruments – 
"Altum" kopā ar Eiropas In-
vestīciju banku ieviesuši pro-
jektu "ELENA", kura ietva-
ros uzņēmējs iegūst grantu 
līdz 85% no energoefektivi-
tātes projekta izmaksām. "No 
vairāk nekā 20 energoefekti-
vitātes programmām mums 
granti ir tikai atsevišķās no 
tām," konstatē R. Bērziņš. 

"Klimatam draudzīgas 
investīcijas arī nozīmē peļ-
ņas gūšanu. Varbūt tā tiks 
gūta ilgtermiņā un pat lielā-
ka, jo "zaļš" un "peļņa" neiz-
slēdz viens otru. Šeit jāpie-
vēršas divām lietām. Pirm-
kārt, investoriem jāaplūko 
viņu pašu darbības ietekme 
uz vidi – uz dabu, uz cilvē-
ku labklājību. Otra lieta – 
viņiem jāskatās, lai viņu in-
vestīcijas būtu arī atbildī-
gas. Tas ir jaunais mērķis, 
ko izvirzījušas visas ES da-
lībvalstu valdības. Uzņēmu-
mi un finanšu sektors jau 
dodas šajā virzienā," akcen-
tē E. Melngaile. 

CITVIET

 PORTUGĀLĒ
Beidzot abi dzimumi

Kamēr ES komisāri un institūciju ierēdņi atvaļinā-
jumā, Eiropas Komisijas jaunievēlētā priekšsēdētāja 
Urzula fon der Leiena turpina braucienus pa dalībval-
stīm. Pabijusi Parīzē un Varšavā, pagājušonedēļ viņa 
viesojās Zagrebā, Madridē un Romā. 

Šonedēļ, trešdien, viņa viesojās Portugālē, kur nā-
kamā EK vadītāja tikās ar diviem iespējamiem komi-
sāra amata kandidātiem – ar bijušo infrastruktūras mi-
nistru Pedro Markesu (tagad Eiropas Parlamenta de-
putātu) un Portugāles Bankas viceprezidenti Elisu Fe-
reiru (bijušo EP deputātu). "Politico" novērtējumā 
Portugāle ir pirmā dalībvalsts, kura atsaukusies fon 
der Leienas aicinājumam izvirzīt komisāra amatam 
gan vīrieti, gan sievieti. 

 IGAUNIJĀ
Ceturtais starp Baltijas 
galvaspilsētām

Eiropā lielākais pasažieru autobusu operators – Vā-
cijas kompānija "Flixbus" – interesējas par reisu nodro-
šināšanu maršrutā Tallina–Viļņa. Igaunijas Ekonomi-
kas un sakaru ministrijā sabiedriskajai raidorganizācijai 
ERR apstiprināja, ka nesen "Flixbus" meitasuzņēmums 
Polijā "Flixbus Polska" vērsies ministrijā ar lūgumu iz-
skaidrot, kā notiek starptautisko autobusu pārvadāju-
mu licences saņemšanas process. "Runa bija par līni-
ju Tallina–Viļņa. Ministrijas ierēdnis lūgto informāci-
ju sniedza, bet tālāka saziņa nav notikusi," informēja 
ministrijā. Ja nodoms īstenosies, tad šai maršrutā vā-
cu "Flixbus" brauks līdzās Latvijas pārvadātājam "Eco-
lines", igauņu "LuxExpress" un lietuviešu "Eurolines". 

 NĪDERLANDĒ
Par parandžu nēsāšanu  
vēl nesoda

Kā "LA" vēstīja, Nīderlandē 1. augustā pēc 14 de-
bašu gadiem spēkā stājās parandžu aizliegums. Nīder-
landē esot ap 150 sieviešu, kas regulāri valkā paran-
džas. Aizliegums attiecas arī uz seju pilnībā aizsedzo-
šām ķiverēm un balaklavām. 

Tiesību sargājošo iestāžu darbinieki tagad var pie-
prasīt, lai sievietes, kas valkā seju aizsedzošu apģērbu, 
sejas atsedz. Ja viņas atsakās to darīt, viņām var liegt 
ieeju sabiedriskās ēkās, kā arī viņas var sodīt ar 150 
eiro lielu naudassodu. Pagaidām sodīto nav. "Likums 
ir nerealizējams," laikrakstam "AD" atzina Sabiedris-
kā transporta asociācijas runasvīrs Pedro Peters. "Po-
licija mums teica, ka pārkāpuma gadījumā viņi neie-
radīsies uz izsaukumiem vilcienā, autobusā vai metro 
pusstundas laikā, un tas nozīmē, ka mēs būsim strup-
ceļā. Mēs tāpēc nevaram pārtraukt sniegt pakalpoju-
mus." Savukārt Dānijā, kur šāds aizliegums spēkā jau 
gadu, 23 sievietes ir sodītas ar 1000 kronu (134 eiro) 
soda naudu. 

IVARS BUŠMANIS
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Sieviete nikābā ar iepirkšanās somu Roterdamā  
29. jūlijā. 
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"Zaļš" un "peļņa" 
neizslēdz viens otru
Investīciju virziens – zaļā ekonomika
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