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Piața de capital este o șansă mare pentru relansarea
economică a României
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Știri pe surse

Cristian Popa, BNR: ”Este nevoie ca statul să îşi aducă
companiile la bursă şi, astfel, să le maximizeze valoarea”

1 iulie 2020

Biz Lawyer

Cristian Popa (BNR): Este nevoie ca statul să își aducă
companiile la bursă și, astfel, să le maximizeze valoarea
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Economica.net

Cristian Popa, BNR: Este nevoie ca statul să îşi aducă
companiile la bursă şi, astfel, să le maximizeze valoarea
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Financial
Intelligence

Cristian Popa, BNR: “În situația actuală, în care finanțarea
este vitală, companiile pot atrage credite de la bănci și
capital de dezvoltare de pe piața de capital”
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economică a României
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Ziua News

Cristian Popa, BNR: 'Este nevoie ca statul sa isi aduca
companiile la bursa si, astfel, sa le maximizeze valoarea'
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economică a României

1 iulie 2020

Ziare Live

Piața de capital este o șansă mare pentru relansarea
economică a României

1 iulie 2020

Ziare Live

Cristian Popa, BNR: Este nevoie ca statul să îşi aducă
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România
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Piața de capital este o șansă mare pentru relansarea
economică a României
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Capital

Cum poate atrage statul bani pentru relansarea economiei.
BNR a dat soluția
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Cristian Popa, BNR: ‘Este nevoie ca statul să îşi aducă
companiile la bursă şi, astfel, să le maximizeze valoarea’
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The Capital Market Can Be A Strong Engine Of Economic
Growth For Romania, Investors Consider
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Cristian Popa (BNR): Este nevoie ca statul să își aducă
companiile la bursă și, astfel, să le maximizeze valoarea
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Agerpres

Scenariul de bază la care ne uităm este reducerea graduală,
treptată, a dobânzilor, fără a destabiliza cursul
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Money.ro

Scenariul BNR: reducerea dobânzilor fără destabilizarea
cursului valutar
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Ziare.com

Scenariul BNR este reducerea graduală a dobânzilor pentru a
nu destabiliza cursul valutar și stabilitatea prețurilor
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Popa (BNR): Scenariul de bază la care ne uităm este
reducerea graduală, treptată, a dobânzilor, fără a destabiliza
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Popa, BNR: Costul de finanțare pentru economia reală s-a
redus destul de consistent
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Scenariul BNR este reducerea graduală a dobânzilor pentru a
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BNR Reduce gradual dobânzile fără a destabiliza cursul
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Scenariul BNR – reducerea dobânzilor fără destabilizarea
cursului valutar
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Scenariul BNR – reducerea dobânzilor fără destabilizarea
cursului valutar
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Ziarul de Iași

Un oficial BNR susţine că banca centrală a luat în calcul
reducerea graduală a dobânzilor
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MOZAIC ȘTIRI ECONOMICE: BNR anunță că are în lucru un
scenariu care prevede reducerea treptată a dobânzilor
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Scenariul BNR este reducerea graduala a dobanzilor pentru a
nu destabiliza cursul valutar si stabilitatea preturilor
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Veste șoc pentru românii cu credite! Anunțul venit chiar
acum de la BNR. Sunt schimbări de ultimă oră
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Scenariul BNR este reducerea graduala a dobanzilor pentru a
nu destabiliza cursul
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Popa (BNR): Scenariul de bază la care ne uităm este
reducerea graduală, treptată, a dobânzilor, fără a destabiliza
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Business
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The capital market is a great opportunity for the economic
recovery of Romania
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Capital

Ministerul Finanţelor Publice a împrumutat peste 1,5
miliarde de lei de la bănci. Cifre oficiale BNR
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Capital

Veste șoc pentru românii cu credite! Anunțul venit chiar
acum de la BNR. Sunt schimbări de ultimă oră
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Popa, BNR: Costul de finanțare pentru economia reală s-a
redus destul de consistent.
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BNR și Criza Economică
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Scenariul BNR – reducerea dobânzilor fără destabilizarea
cursului valutar
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Scenariul BNR – reducerea dobânzilor fără destabilizarea
cursului valutar
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Scenariul BNR: reducerea dobânzilor fără destabilizarea
cursului valutar
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Scenariul BNR: reducerea dobânzilor fără destabilizarea
cursului valutar
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Ziarul de Iași

BNR are în lucru un scenariu care prevede reducerea
treptată a dobânzilor - pagina 1
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Informația zilei
Satu Mare

Scenariul de bază al BNR este reducerea graduală a
dobânzilor fără a destabiliza cursul - pagina 5
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Zi de zi

Scenariul BNR – reducerea dobânzilor fără destabilizarea
cursului valutar
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Nine O'Clock

The Central Bank and the Economic Crisis - pagina 4
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Act Media

ARIR: The capital market is a great opportunity for the
economic recovery of Romania

Money.ro

ARIR ia ”Pulsul pieței financiare”! A patra ediție va aduna
nume grele din BNR și de la fondurile de investiții
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Centrul de
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ARIR ia ”Pulsul pieței financiare”! A patra ediție va aduna
nume grele din BNR și de la fondurile de investiții
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ARIR ia ”Pulsul pieței financiare”! A patra ediție va aduna
nume grele din BNR și de la fondurile de investiții
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Popa (BNR): Cred că mai există potenţial de relaxare; mă
gândesc la rezervele minime obligatorii în valută

6-Aug-20

Știrile PROTV

Banca centrală, pregătită să elibereze și mai mulți bani în
piață, după a treia tăiere a dobânzii cheie din acest an. Popa
(BNR): ”Mai există potenţial de relaxare”
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Popa (BNR): Cred că mai există potenţial de relaxare; mă
gândesc la rezervele minime obligatorii în valută
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Banca Centrală mai are potenţial de relaxare. BNR
acționează pentru reducerea costurilor
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Popa (BNR): Cred că mai există potenţial de relaxare; mă
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Popa (BNR): Cred că mai există potenţial de relaxare; mă
gândesc la rezervele minime obligatorii în valută
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Romanian Investors Relations Association organises "Pulse
of Financial Market - August" conference online on Thursday
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Codirlasu (CFA): Fara rezolvarea crizei medicale, increderea
in economie nu va reveni
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Money.ro

Experti invitati de ARIR: Politica fiscala va fi decisiva pentru
economia Romaniei
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Financial
Intelligence

Experti invitati de ARIR: Politica fiscala va fi decisiva pentru
economia Romaniei. Exista risc de reducere a rating-ului din
partea S&P daca se va vota motiunea
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Experti invitati de ARIR: Politica fiscala va fi decisiva pentru
economia Romaniei. Exista risc de reducere a rating-ului din
partea S&P

6-Aug-20

Global
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Experti invitati de ARIR: Politica fiscala va fi decisiva pentru
economia Romaniei

6-Aug-20
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Experti invitati de ARIR: Politica fiscala va fi decisiva pentru
economia Romaniei
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financiare - August''
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Sumar stiri economice
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Investing
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Codirlasu (CFA): Fara rezolvarea crizei medicale, increderea
in economie nu va reveni
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Experti invitati de ARIR: Politica fiscala va fi decisiva pentru
economia Romaniei
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Politica fiscală va fi decisivă pentru economia României
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Politica fiscală va fi decisivă pentru economia României
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Politica fiscală va fi decisivă pentru economia României
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ARIR Market Sentinment: The fiscal policy will be decisive for
Romania's economy
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Experts: The fiscal policy will be decisive for Romania's
economy
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Experti invitati de ARIR: Politica fiscala va fi decisiva pentru
economia Romaniei Exista risc de reducere a rating-ului din
partea S&P daca se va vota motiunea
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Romanian central bank board member: do we afford to
inhibit saving?
Business report: Ce diferente sunt intre Prima Casa si noul
program de garantare a creditelor. Cele trei mari
vulnerabilitati ale economiei. Contractul de un miliard de
euro
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CFA: Confidence in economy will not return unless medical
crisis is resolved
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ProTV

Romania este printre ultimele locuri la capitolul educatie
financiara
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Știrile ProTV

Romania, pe un loc rusinos in Europa la educatie financiara.
Ce s-a intamplat cu economiile romanilor in pandemie
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Romania este printre ultimele locuri la capitolul educatie
financiara
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Romania, pe un loc rusinos in Europa la educatie financiara.
Ce s-a intamplat cu economiile romanilor in pandemie
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'Prioritatea pieţei de capital este dezvoltarea comunitătii
locale de investitori'
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ARIR şi ENVISIA încheie un parteneriat educaţional exclusiv
pentru formare profesională în Relaţia cu Investitorii
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pentru formare profesională în Relaţia cu Investitorii

3-Sep-20

Piața Financiară
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ARIR and ENVISIA develop an exclusive educational
partnership to offer training in Investor Relations
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ARIR si ENVISIA incheie un parteneriat educational exclusiv
pentru formare profesionala in Relatia cu Investitorii
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Money.ro

Companiile care comunica cel mai bine cu investitorii,
premiate de ARIR in 19 octombrie
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Companiile care comunica cel mai bine cu investitorii,
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Companiile care comunica cel mai bine cu investitorii,
premiate de ARIR in 19 octombrie
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The companies performing in the communication with
investors, awarded by ARIR on October 19
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