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Glosar
Active Externe Nete
reprezintă diferenţa dintre activele externe şi obligaţiunile externe ale BNM şi ale sistemului bancar.
Activele externe ale BNM includ rezervele internaţionale. Activele externe ale sistemului bancar sunt
alcătuite din: activele externe ale BNM şi activele externe ale băncilor licenţiate (care includ mijloacele în
numerar şi documentele de plată alocate în valută străină, cereri de plată faţă de băncile străine
nerezidente, valori mobiliare ale nerezidenţilor, acţiuni şi alt capital investit în întreprinderile nerezidente).
Obligaţiunile externe sunt obligaţiunile faţă de băncile străine nerezidente, creditele primite de la
nerezidenţi şi organizaţii internaţionale, depunerile unităţilor instituţionale nerezidente.
Active oﬁciale de rezervă
active disponibile în orice moment şi controlate de către autoritatea monetară cu scopul ﬁnanţării directe
a dezechilibrului balanţei de plăţi, pentru reglarea indirectă a dezechilibrului balanţei de plăţi prin
efectuarea intervenţiilor pe piaţa valutară în scopul susţinerii cursului de schimb al monedei naţionale,
precum şi în alte scopuri.
Ajustare sezonieră
proces ce are drept scop eliminarea efectelor sezoniere din cadrul seriilor de date pentru a se evidenţia
evoluţia economică reală ale acestora din perioade consecutive.
Date ajustate sezonier
date statistice din care cu ajutorul procedeelor de rigoare au fost eliminat ﬂuctuaţiile sezoniere. Datele
ajustate sezonier, oferă o interpretare mai uşoară a schimbărilor care au loc într-o anumită perioadă de
timp, reﬂectă mişcările reale ale economiei, fără modiﬁcări înşelătoare sezoniere.
Datoria de stat externă
este o parte componentă a datoriei de stat formată din creditele externe ale statului.
Datoria de stat internă
este o parte componentă a datoriei de stat formată din împrumuturile contractate de către stat de pe
piața internă.
Datoria de stat (publică)
este totalitatea obilgațiunilor ﬁnanciare ale statului acumulate la un anumit moment de timp din
împrumuturi interne și externe.
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Soldul balanţei externe de bunuri și servicii
este diferenţa dintre exporturile și importurile de bunuri și servicii. Acestea pot ﬁ calculate separat pentru
tranzacţiile de bunuri și servicii.
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