Publicat pe (https://www.bnm.md)
Acasă > Glosar

Ajustare sezonieră
apreciere
Dezinﬂaţie
Deviație PIB
Deﬂaţie
deﬂator
Share
PDF
Print
https://www.bnm.md/ro/content/glosar-2
Copiere
Precedenta Urmatoarea

Glosar
Ajustare sezonieră
Metodă statistică cu ajutorul căreia se elimină sezonalitatea din cadrul seriei de timp. Este folosită pentru
a identiﬁca tendinţele din economie.
Alte impozite pe producţie
Toate impozitele, fără impozitele pe produse, care sunt suportate de către întreprinderi şi organizaţii în
cadrul participării lor în procesul de producţie.
Aprecierea monedei naționale
reprezintă diminuarea cursului nominal de schimb al monedei naționale față de moneda străină.
Bugetul consolidat
reprezintă forma agregată a tuturor bugetelor componente ale sistemului bugetar și include în
componența sa bugetul de stat, bugetele unităților administrativ-teritoriale, bugetul asigurărilor sociale de
stat și bugetul asigurărilor obligatorii de asistență medicală.
Bugetul de stat
este bugetul administraţiei centrale de stat. Este elaborat şi administrat de Guvern, iar aprobarea sa
revine Parlamentului. Bugetul de stat cuprinde totalitatea veniturilor şi cheltuielilor de importanță
centrală, care sunt repartizate prin legea bugetară anuală.
Bunuri
mijloace ﬁnanciare, orice categorie de valori (active) corporale sau necorporale, mobile sau imobile,
tangibile sau intangibile, acte sau alte instrumente juridice în orice formă, inclusiv în formă electronică ori
digitală, care atestă un titlu ori un drept, inclusiv orice cotă (interes) cu privire la aceste valori (active).
Caracter contraciclic
Caracteristică a fenomenelor economice care evoluează în sens opus ciclului economic.
Cerere agregată
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Totalitatea cheltuielilor destinate pentru procurarea bunurilor şi serviciilor produse şi, respectiv, prestate
în cadrul unei economii naţionale
Cerere internă
bunurile şi serviciile utilizate într-o economie pentru consum ﬁnal şi investiţii.
Ciclu economic
perioada cuprinsă între alternanţa succesivă a fazelor de diminuare şi de creştere a activităţii economice.
Un ciclu economic este alcătuit din 4 faze economice: expansiune economică, boom economic,
depresiune economică şi criză economică.
Cheltuielile pentru consumul ﬁnal
însumează cheltuielile gospodăriilor populaţiei, cheltuielile administraţiei publice pentru bunurile şi
serviciile individuale şi serviciile colective, precum şi cheltuielile instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul
gospodăriilor populaţiei.
Cheltuielile pentru consumul ﬁnal al administraţiei publice pentru bunuri şi servicii individuale
cuprind cheltuielile administraţiei publice pentru procurarea bunurilor şi serviciilor în folosul individual al
gospodăriilor populaţiei.
Cheltuielile pentru consumul ﬁnal al administraţiei publice pentru servicii colective
includ serviciile prestate din contul Bugetului Public Naţional de întreprinderi şi organizaţii în folosul
colectivităţii sau a unor grupuri de gospodării.
Cheltuielile pentru consumul ﬁnal al gospodăriilor populaţiei
însumează cheltuielile gospodăriilor populaţiei pentru procurarea bunurilor şi serviciilor utilizate pentru
satisfacerea directă a nevoilor umane individuale ale gospodăriilor rezidente.
Cheltuielile pentru consumul ﬁnal al instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
reprezintă cheltuielile acestor unităţi pentru procurarea bunurilor şi serviciilor în vederea furnizării lor
gratis gospodăriilor populaţiei cu titlu de transferuri sociale în natură.
Convergenţă
Îndreptare spre același punct.
Criza datoriilor suverane
Creştere considerabilă a ratelor de dobândă la care un stat se împrumută ca rezultat al diminuării
credibilităţii acestuia în faţa creditorilor cu privire la capacitatea acestuia de a-şi onora datoriile
debitoare.
Criză economică
reprezintă punctul de cotitură dintre recesiune şi expansiune economică în cadrul unui ciclu economic şi
care semniﬁcă reluarea creşterii economice, de obicei ca urmare a politicilor de expansiune, adică de
reducere a ratei dobânzii şi de ridicare a restricţiilor din calea creditării, ceea ce favorizează procesul
investiţional şi/sau ca urmare a îmbunătăţirii climatului economic internaţional.
Deﬁcit bugetar
Situația în care cheltuielile depășesc veniturile bugetului examinat.
Deﬂatorul PIB
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Indicator ce măsoară schimbările de prețuri ale mărfurilor pentru consum ﬁnal produse într-o economie
într-o perioadă de timp determinată. Acesta este utilizat, de rând cu alţi indicatori, pentru măsurarea
inﬂației.
Deﬂaţie
reducerea nivelului general al preţurilor.
Deviație PIB
Diferenţa procentuală dintre PIB real efectiv şi PIB potenţial. Deviaţia PIB pozitivă indică presiuni
inﬂaţioniste, în timp ce deviaţia PIB negativă indică presiuni dezinﬂaţioniste.
Dezinﬂaţie
Reducerea creşterii nivelului general al preţurilor (a inﬂaţiei).
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