file_0.png

Кроссворд по предмету "предмету Мiжнародна економiка (укр.)"  на тему "Общий (укр.)"
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По горизонтали
6. Кредитування банком розрахункового рахунку клiєнта для оплати ним розрахункових документiв при недостачi або вiдсутностi на розрахунковому рахунку клiєнта-позичальника коштiв
8. Надання прав на використання торговельної марки або фiрмової назви, а також надання послуг по технiчнiй допомозi, пiдвищенню квалiфiкацiї робочої сили, органiзацiї торгiвлi i управлiнню
11. Здатнiсть певної валюти до вiльного обмiну на валюту iнших країн або мiжнародно визнанi платiжнi засоби
13. Довгострокове вкладення
19. Пiдприємство створене на засадах угоди про об’єднання майна та фiнансових ресурсiв
20. Засiб, який застосовують у економiчному дослiдженнi
23. Цiна по якiй товар купується у зарубiжного контрагента

По вертикали
1. Теорiя, яка описує закономiрностi взаємодiї економiчних суб’єктiв iз рiзних країн
2. Придбання банком у постачальника прав вимог за зобовязаннями покупцiв за поставленi їм товари, виконанi роботи i наданi послуги
3. Пецифiчна форма кредитування зовнiшньоекономiчних операцiй шляхом купiвлi комерцiйним банком в експортера боргових зобовязань
4. Пiдручник п.самуельсона, уперше виданий 1948 р. i витримав 15 перевидань
5. В’їзд населення iз-за кордону
7. Одна з найстарiших, особливих форм банкiвських операцiй
9. Повернення емiгрантiв на батькiвщину, на постiйне мiсце роботи
10. Процес всесвiтньої економiчної, полiтичної та культурної iнтеграцiї та унiфiкацiї
12. Характерна ознака розвитку мев. Об’єктивний процес зближення нацiональних економiк, що проявляється у зростаннi виробничої взаємозалежностi економiчних суб’єктiв iз рiзних країн, мiжнародного товарообiгу, руху капiталiв i робочої сили
14. Спосiб поєднання ресурсiв, їх узгодження та цiлеспрямоване використання
15. Постiйне прагнення людини якомога вигiднiше задовольнити тi чи iншi потреби, поступово формує в людинi певнi економiчн
16. Експортер транспортує свої товари iмпортеру, але при цьому зберiгає право власностi на цi товари
17. Продаж та вивiз з країни ранiше ввезених на її територiю товарiв, що не пiддавались обробцi
18. Нововведення в галузi технiки, технологiї, органiзацiї працi або управлiння, засноване на використаннi досягнень науки i передового досвiду
21. Один iз рiзновидiв кредиту, як правило, мiжбанкiвського та кредиту рефiнансування центрального банку
22. Рiвень регулювання мiжнародної торгiвлi.угода мiж фiрмами про розподiл ринку сировини, матерiалiв, збуту товарiв, сфер впливу, цiнової полiтики
24. Загальнi, специфiчнi, нацiональнi це … розвитку дiяльностi суб’єктiв мфжнародної економiки
25. Формування доходiв пiдприємця чи робiтника, службовця чи власника

