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Кроссворд по предмету "предмету Грошi та кредит (укр.)"  на тему "Грошовi системи (укр.)"
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По горизонтали
1. Валютний курс, що залежить вiд попиту i пропозицiї
3. Грошова система, в якiй роль загального еквiвалента закрiпляється за двома металами
4. Курс, який визначає вартiсть грошових одиниць однiєї країни, що виражений у грошових одиницях iншої країни
6. … - це стандартизований документ з дорученням платника своєму банку переказати зазначену суму коштiв з його рахунка на рахунок одержувача платежу
7. З бухгалтерського погляду, платiжний баланс завжди
8. Банкiвська система України є …
10. Субєкт кредитного вiдношення, що надає вартiсть у тимчасове користування
11. Напрям дiяльностi мвф, що здiйснюється на рiзних умовах та з рiзними цiлями
12. Якiсна характеристика платiжної системи, що має здатнiсть забезпечити її користувачам якнайменшi витрати на кожну одиницю здiйснених платежiв
13. Стандарт згидно якого обмiн банкнот здiйснюється на iноземну валюту, обiг монет та їх вiльне карбування вiдсутнє
14. Бiлети якi впроваджуються в обiг при бюджетнiй емiсiї Мiнiстерством фiнансiв (його скарбницею)
15. Кредит для фiнансування запасiв сировини в звязку з несприятливою конюнктурою на свiтових ринках (на 3-5 рокiв)
17. Один з стандартiв грошової системи, що називали урiзаною формою золотого стандарту, за якого банкноти обмiнювались лише на зливки золота
18. Принцип за яким, при наданнi кредитiв мвф ставить перед країнами боржниками деякi полiтичнi та економiчнi умови, якi втiлюються у программах перебудови економiки
19. Стандарт, який передбачає обмiн валюти на золото за фiксованими спiввiдношеннями
20. Iсторично першим рiзновидом бiметалiзму була система … валюти
21. Полiтика iнфляцiї, або по-iншому … полiтика
23. Одна з основних форм прямого фiнансування, яку банк надає позичальнику, що помагає йому отримати доступ до приватних фiнансових ресурсiв на мiжнародних ринках

По вертикали
1. Який сектор економiки пiдтримує єбрр, що й є його особливiстю
2. Країна-опiкун України, котра внесла 7, 9 млн$ за членство Ураїни в мвф
5. Баланс послуг включає платежi та надходження з
9. Грошова система, яка прийшла на замiну бiметалiзму
11. Це сукупнiсть кредитних вiдносин та iнститутiв, якi реалiзують цi вiдносини
16. Який з стандартiв золотого монометалiзму, вважаеться класичною формою, за якої в обiгу перебувалi золотi монети iз фiксованим золотим вмiстом
22. Спiвробiтництво країн, метою яких є створення єдиного господарського механiзму

