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București, 21 septembrie 2020 

 

ARB  are ca obiectiv strategic reclasificarea pieței de capital 

 la statutul de piață emergentă full  

  

 

Asociația Română a Băncilor (ARB) salută implementarea deciziei FTSE Russell privind 
promovarea pieței de capital din România la statutul de piață emergentă secundară (Secondary 
Emerging), începând cu data de 21 septembrie 2020, alături de includerea acțiunilor emise de către 
Banca Transilvania și Societatea Națională Nuclearelectrica în componenta indicilor FTSE Global 
Equities Index Series (GEIS). Asociația Română a Băncilor își va aduce în continuare contribuția la 
dezvoltarea pieței de capital românești și are ca obiectiv strategic obținerea statutului de piață 
emergentă full din partea instituțiilor de profil (FTSE Russell și MSCI).  

Reclasificarea pieței de capital din România la statutul de piață emergentă secundară are 
loc la un an de la anunțul oficial al FTSE Russell din septembrie 2019 și ar putea atrage noi investiții 
la Bursa de Valori București din partea fondurilor de investiții specializate pe pieţele emergente. 

Decizia FTSE Russell vine ca urmare a procesului de evaluare formală care a inclus 
colectarea de informații din partea instituțiilor publice și a Bursei de Valori București , alături de 
calibrarea informațiilor primite versus percepția investitorilor instituționali care deja tranzacț ionează 
în piața locală. Eforturile depuse în ultimii ani de către autoritățile de reglementare alături de 
asociațiile de profil, împreună cu membrii Asociației Române a Băncilor și Bursa de Valori București 
au dus la o îmbunătățire semnificativă a imaginii pieței financiare din România.  

FTSE Russell, companie parte a London Stock Exchange Group, este un lider în furnizarea 
de indici global, furnizând soluții inovatoare pentru investitori din întreaga lume. FTSE Russell 
calculează mii de indici care măsoară și evaluează piețele și clasele de active din mai mult de 80 de 
țări, acoperind 98% din piața investibilă/de capital la nivel global.  

* 

*     * 

Asociația Română a Băncilor concentrează întreaga piață bancară din România și s -a extins 
prin includerea a nouă membri afiliați, companii non-bancare. Prioritățile industriei bancare vizează 
menținerea rolului sistemului bancar de principal finanțator al economiei României cu asigurarea 
stabilității și credibilității sectorului bancar. Asociația Română a Băncilor are o tradiție de aproape 
trei decenii și este membră a Federației Bancare Europene din anul 1991 (cu drepturi depline din 
2007), a Consiliului European al Plăților, a Federației Ipotecare Europene, a Institutului Bancar 
European și a 26 de organisme naționale lucrative privind dezvoltarea și perfecționarea cadrului 
economic. Pentru aceasta, comunitatea bancară pune la dispoziție peste 800 de specialiști care 
participă la cele 24 de comisii tehnice. 


