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IEVADS
Nauda, finanses un kredīts ir viens no mūsdienu civilizācijas pastāvē‐
šanas balstiem. To funkcionēšana ļauj apvienot nepārtrauktā procesā
iekšzemes kopprodukta ražošanu, sadali un patēriņu.
Tādu terminu kā finanses un kredīts būtības un funkcionēšanas īpatnī‐
bu saprašana, kā arī naudas un kredīta regulēšanas metožu un instrumen‐
tu pārzināšana ir augsti kvalificētu ekonomistu sagatavošanas galvenais
elements, kas paaugstina viņu zināšanu un kompetences līmeni.
Naudas un kredīta politika ir valsts ekonomiskās politikas daļa, kuras
mērķi ir iekšzemes kopprodukta palielināšana un inflācijas samazi‐
nāšana. Līdz ar to šīs politikas instrumentu pārzināšana ļauj speciālistiem
palīdzēt valstij sasniegt ekonomiskos mērķus.
Mācību līdzeklis “Finanses un kredīts” izskaidro sekojošus jautājumus:
• naudas un kredīta funkcionēšanas teorētiskos pamatus;
• finanšu sistēmas, naudas apgrozības un kreditēšanas principu or‐
ganizāciju;
• banku darbības organizācijas praksi;
• valsts budžeta veidošanas principus;
• investēšanas procesa struktūru;
• starptautisko valūtas attiecību veidošanas problemātiku.
Grāmata sastāv no septiņām nodaļām un ir papildināta ar pašpārbaudes
jautājumiem, kas palīdz lasītājiem patstāvīgi apgūt mācību materiālu.
Pirmajā nodaļā “Finanšu jēdziens un būtība” ir skaidroti finanšu un
finanšu politikas jēdzieni, raksturota finanšu sistēma.
Otrajā nodaļā naudas būtība un naudas teorijas ir skaidrotas kopā ar
materiālu par naudas sistēmu un naudas apgrozības organizāciju, aprak‐
stīta arī inflācija, tās veidi un regulēšanas metodes.
Trešā nodaļa ir veltīta kredītam, tā funkcijām, formām un kredi‐
tēšanas mehānismam.
Ceturtajā nodaļā ir raksturotas bankas funkcijas un būtība. Banka ir
apskatīta kā banku sistēmas elements, kā īpaša kredītiestāde, kas rada
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specifiskos produktus un pakalpojumus. Nodaļā ir raksturotas bankas operā‐
cijas, kā arī Centrālās bankas uzdevumi un funkcijas.
Piektajā nodaļā “Valsts un pašvaldību budžets” ir skaidrotas mūsdie‐
nās ļoti būtiskas valsts budžeta veidošanas problēmas, valsts budžeta de‐
ficīta segšanas metodes.
Sestajā nodaļā “Valsts investīciju politika” ir aprakstīta investīciju lo‐
ma ekonomikā, investīciju veidi un piesaistīšanas kritēriji.
Septītā nodaļa “Starptautiskās valūtas attiecības” ir veltīta valūtas
sistēmu funkcionēšanas skaidrojumam, maksājumu bilances starptautisko
norēķinu un valūtas politikai, kā arī aprakstīta starptautisko valūtas
organizāciju darbība. Nobeigumā autore apskata Latvijas makroeko‐
nomikas attīstības problēmas pēdējos gados, kā arī prognozē ekono‐
miskās situācijas tālāko attīstību.
Naudas un kredīta zinātne ir ekonomisko zināšanu pamats. Tas ir gal‐
venais priekšmets banku speciālistu apmācības programmā. Kopā ar
citām mācību programmām naudas un kredīta teorija veido baņķieru
zināšanas par naudas un banku nozīmi ekonomikas attīstībā.
Mācību līdzeklis “Finanses un kredīts” ir kompakts un tajā ir skaidroti
galvenie programmas termini. Tas ļauj lasītājam vieglāk saprast priekš‐
meta būtību.
Mācību līdzeklī ir daudz skaidrojošo attēlu, kas atvieglo programmas
uztveršanu. Grāmatu var izmantot ne tikai speciālistu sagatavošanas pro‐
cesā, bet arī studentu pašizglītošanās nolūkiem.

6

