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KAPITALO RINKA – ŠALIES EKONOMIKOS AUGIMO VARIKLIS 

POREIKIS NAUJOVĖMS 

Dirbantys turi  lėšų produktams ir 

paslaugoms pirkti  

AUGIMAS 

Bendrovėms reikia pinigų 

plėtrai 

DARBO VIETOS 
Pritraukusi lėšų bendrovė kuria darbo 

vietas produktams ir paslaugoms kurti 

LĖŠŲ PRITRAUKIMAS – 

KAPITALO FORMAVIMAS 
Kapitalo rinka atveda investuotojus, 

kurie lėšas patiki bendrovėms 

PROGRESAS 



LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ SU VALSTYBĖS NUOSAVYBE 

PAVYZDŽIAI EUROPOJE 

Oro uostai: 

(39.2%) 

(51.65%) 

(50,67%) 

(67,7%) 

(40%) 

(21%) 

Aviacija: 

(25,1%) 

(55,8 - 66,8%) 

(17,7%) 

(51,4%) 

  

 
Energetika 

  

 
Telekomuni- 

kacijos: 

(26,97%) 

(51%) 

(53,97%) 

(~14,8%) 

(26,97%) 

  

 

Paštas: 

 

Geležin-

kelis: 

 

(52,8%) 

(57,7%) 

(30%) 

(52,8%) 

(51.0%) 

(30.06%) 

(61.89%) 

(84.40%) 

(50,76%) 

(~69%) 

(29,50 %) 

http://www.cph.dk/CPH/UK/MAIN/
http://www.frankfurt-airport.com/
http://images.google.lv/imgres?imgurl=http://www.bbt.be/images/interview/052004/SAS_Logo2.jpg&imgrefurl=http://www.stb-asia.com/corporate/pdf/STB_Market_2008-Q3.pdf&usg=__LOlJs-JyVCZDfkBlrM8c0SVQKOw=&h=150&w=150&sz=5&hl=lv&start=1&um=1&tbnid=LRv45_mM5GvJGM:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/images?q=sas+logo&hl=lv&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&sa=N&um=1


KODĖL VALSTYBĖS VALDOMOMS BENDROVĖMS VERTA ATEITI Į 

BIRŽĄ? 

 

 išplatinus akcijas ar išleidus obligacijas galima pritraukti papildomų 

lėšų plėtrai ar svarbiems projektams įgyvendinti 

padidėja skolinimosi iš bankų potencialas 

padidinamas įmonių veiklos efektyvumas (nes išgryninami veiklos 

tikslai) 

didinamas įmonių skaidrumas ir atskaitingumas 

įtvirtinami gerojo valdymo principai  

Visa tai didina įmonės vertę, ir visa tai - išlaikant valdymo kontrolę! 



340 mln. Lt – tiek 

atsiėmė 

investuotojai 

pardavę  

TEO akcijas 

1 080 mln. Lt – 

tiek atsiėmė 

investuotojai 

pardavę “Sanito” 

akcijas 

 15% LESTO ir 

LNR laisvų 

akcijų skaičiaus 

padidinimas 

pritrauktų 

daugiau kaip 

300 mln. Lt 
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VALSTYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS BIRŽOJE - DIDŽIULIS TEIGIAMAS 

POSTŪMIS ŠALIES EKONOMIKAI: 

žymiai padidėjęs kapitalo rinkos likvidumas – pirma investicijų atėjimo į 

šalį sąlyga 

išaugusi galimybė šalies pensijų fondams įdarbinti lėšas Lietuvoje 

1402 
31% 

3127 
69% 

Pensijų fondų investavimo kryptys 

Investuota Lietuvoje, mln. Lt

Investuota užsienyje, mln.Lt

Šaltinis: Lietuvos bankas 

 



0,18% 

99,82% 

PF turtas 2012 I pusm., 4 471 mln. Lt. 

Investuota tiesiogiai į Lietuvos
įmonių akcijas, 8 mln. Lt.

Investuota į kitus finansinius
instrumentus
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atsiranda galimybė šalies gyventojams dalį santaupų investuoti į 

strategines šalies įmones 

didėja šalies matomumas ir patrauklumas tarp užsienio investuotojų 

valstybės valdomų įmonių skaidrumas ir atskaitingumas daro įtaka 

šalies verslo kultūrai 

didėja pasitikėjimas valstybe, valstybė pigiau skolinasi 

 

VALSTYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS BIRŽOJE - DIDŽIULIS 

TEIGIAMAS POSTŪMIS ŠALIES EKONOMIKAI: 



VALSTYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS BIRŽOJE – DIDŽIULIS TEIGIAMAS 

POSTŪMIS ŠALIES EKONOMIKAI: 

gilesnė ir likvidesnė kapitalo rinka – papildomas finansavimo šaltinis 

privačiam verslui, kuris sukuria didžiąją šalies produkto dalį 

tai naujų darbo vietų kūrimas  

„JAV šiuolaikinės sparčiai augančios bendrovės sukuria 92 proc. 

naujų darbo vietų, panaudodamos lėšas, gautas atėjus į biržą, t.y., 

viešai išplatinus akcijas“, („Global Insight“) 

 

Robert Greifeld, NASDAQ OMX vyriausiasis vykdomasis direktorius 

 



KOKIĄ NAUDĄ GAUTŲ ENERGETINĖS BENDROVĖS, JEI PLATINTŲ 

AKCIJAS, OBLIGACIJAS BIRŽOJE? 

 

 
pritrauktų reikalingų lėšų šiandien svarstomiems strateginiams 

energetikos projektams 

padidintų galimybę skolintis 

praplėstų investuotojų ratą, pritrauktų vietinių investuotojų, 

padidintų teigiamą visuomenės požiūrį 

finansų rinkos disciplina skatintų didesnį veiklos efektyvumą 

padidintų bendrovių veiklos skaidrumą – pagrindą korupcijos 

prevencijai 

padidintų verslo logika priimamų sprendimų galimybę, sumažinant 

priklausomybę nuo politikų 



 

 

VALSTYBIŲ VALDOMOS BENDROVĖS SAVO ŠALIŲ BIRŽOSE 

(~69%) 

Energetika   

 
(61.89%) 

(51.0%) 
(30.06%) 

(84.40%) 

(50,76%) 
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AČIŪ! 


