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Кроссворд по предмету "предмету Грошi та кредит (укр.)"  на тему "Кредит (укр.)"
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По горизонтали
5. Форма руху безпосередньо промислового капiталу i спосiб перетворення товарного капiталу у грошовий шляхом продажу товарiв з вiдстроченням платежу та з поверненням боргу грошима
11. Суб’єкт кредитних вiдносин, який має потребу в додаткових коштах i одержують їх у позичку
14. Рiзновид кредиту, що надається на строк до 1 року
20. Згiдно з якою теорiєю кредит займає становище, що незалежне вiд процесу вiдтворення i йому належить вирiшальна роль у розвитку економiки
22. передача вiльних коштiв кредитора позичальнику на чiтко визначений строк, який сторони повиннi узгодити в момент вступу в кредитнi вiдносини.
23. кредит, сторонами якого є резиденти рiзних країн

По вертикали
1. Одне з джерел коштiв для позички
2. Об’єкт кредитних вiдносин
3. позичальник повертає кредитору не тiльки основну суму боргу, а й сплачує додатковi кошти у формi процента.
4. Кредит, який iснує мiж функцiонуючими субєктами господарювання
5. Кредит, який надавали на виробничi потреби
6. Перемiщення позичкового капiталу з однiєї країни в iншу (кредитор i позичальник належать до рiзних країн)
7. Рiзновид кредиту за суб’єктами кредитних вiдносин
8. Кредит, що спрямовується на задоволення особистих потреб людей, тобто обслуговує сферу особистого споживання
9. кредит, який характеризує вiдносини мiж юридичними особами з приводу передачi в оренду майна, а також фiнансування набуття рухомого i нерухомого майна на певний строк
10. процентна ставка, яка не скоригована на змiну рiвня цiн
12. Яка межа визначає обєктивний обсяг кредитних вкладень у народне господарство в цiлому
13. Одна з функцiй кредиту
15. Кредит, який надавали на виробничi потреби
16. Небанкiвська фiнансова установа, що надає споживчий кредит лише членам установи, за рахунок обєднаних грошових внескiв членiв установи
17. Перша форма кредиту
18. учасники кредитних вiдносин, якi мають потребу в додаткових коштах i одержують їх у позичку вiд кредиторiв
19. позичальник повинен повернути кредитору весь обсяг одержаної в позичку вартостi
21. Форма госопдарювання, за якої, як правило, вiдома фiрма надає виробничу або сервiсну програму малiй фiрмi, яка розрочинає свiй бiзнес
24. кредит, який характеризує економiчнi вiдносини з приводу надання позик пiд заставу нерухомого майна

