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IOSCO lansează Săptămâna Mondială a Investitorilor 2018 pentru a promova
educația și protecția investitorilor

Organizația Internațională a Comisiilor de Valori Mobiliare (IOSCO) a lansat astăzi cea de-a doua ediție
a Săptămânii Mondiale a Investitorilor (WIW), urmărind succesul înregistrat anul trecut în atragerea a
mai mult de o mie de organizații financiare care și-au prezentat inițiativele de promovare a educației și
protecției investitorilor în întreaga lume.
În Japonia, unde piețele financiare sunt primele din lume deschise în fiecare dimineață, Agenția de
Servicii Financiare a inaugurat WIW cu o ceremonie oficială la sediul său central din Tokyo.
În perioada 1 - 7 octombrie 2018, autoritățile de reglementare a valorilor mobiliare, bursele de valori,
organizațiile internaționale, asociațiile investitorilor și alte părți interesate din peste 80 de țări oferă o
gamă largă de activități pentru creșterea gradului de conștientizare a educației și protecției investitorilor
în jurisdicțiile lor. Activitățile variază de la organizarea de ateliere și conferințe la campanii
locale/naționale de educare a investitorilor, jocuri și concursuri, iar multe dintre aceste evenimente vor
continua pe tot parcursul anului.
Pe lângă faptul că subliniază importanța educației și protecției investitorilor, obiectivul principal al WIW
este de a promova oportunitățile de învățare pentru investitori - un obiectiv deosebit de important în
contextul actual al inovației tehnologice rapide și al piețelor financiare din ce în ce mai interconectate.
Într-adevăr, WIW din acest an nu numai că dorește să promoveze elementele de bază ale investițiilor
inteligente, dar și să se asigure că investitorii de retail înțeleg riscurile asociate cu ofertele inițiale de
monede, cripto-active și alte investiții online.
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În Brazilia, participanții în această săptămână transmit sesiuni live pe rețelele de socializare pentru a
explica tinerilor noțiuni elementare legate de investiții; în Franța se lansează o campanie radio pentru a
răspândi mesajele cheie ale WIW privind investițiile inteligente; participanții americani organizează un
summit educațional privind investițiile pentru pensionare; în România, elevii dezbat problemele
financiare într-un forum public; persoanele interesate din Hong Kong organizează un seminar pentru
investitori intitulat „Schimbarea peisajului. Schimbarea riscurilor"; studenții din Pakistan participă la un
concurs interuniversitar de tranzacționare pe bursă; în Kazahstan, un șir de evenimente pentru educație și
alfabetizare financiară s-a concentrat pe investiții în obligațiuni specifice lumii islamice; și entitățile din
Zambia oferă programe de sensibilizare în școli și universități, locuri de muncă și forumuri publice, pentru
a numi doar câteva dintre numeroasele activități care au loc în peste 80 de țări în această săptămână.
Organizațiile internaționale participă, de asemenea, la WIW, care este susținută de Președinția G20 a
Argentinei. Consiliul Standardelor de Planificare Financiară (FPSB) împreună cu cele 26 de organizații
membre, reprezentând 175.000 de planificatori financiari certificați (CFP), vor sărbători Ziua Mondială
a Planificării Financiare în 3 octombrie pentru a completa activitățile WIW. Activitățile FPSB se
concentrează pe gestionarea datoriilor, pe proprietatea asupra locuințelor, pe planurile de pensionare și
investiții, pe promovarea în continuare a alfabetizării financiare și pe încurajarea consumatorilor de a-și
asuma o mai mare responsabilitate pentru finanțele lor.
Forumul Internațional pentru Educația Investitorilor (IFIE) oferă o varietate de activități în sprijinul WIW
care contribuie la dezvoltarea capacităților atât la nivel global, cât și regional. Grupul de lucru IFIE
Americas Caribbean - care reprezintă 16 jurisdicții din Caraibe - a lansat o inițiativă video la nivelul
Caraibelor pentru a prezenta Vocile din Caraibe: Împuternicirea Caraibelor în direcția Independenței
Financiare și a Rezilienței.
Ashley Alder, președintele Consiliului IOSCO și directorul executiv al Securities and Futures
Commission din Hong Kong a declarat: „Scara globală a Săptămânii Mondiale a Investitorilor și
încurajarea colaborării dintre membrii IOSCO și părțile interesate în desfășurarea acestor activități
demonstrează angajamentul ferm al IOSCO în educația și protecția investitorilor.”
Paul Andrews, secretarul general al IOSCO, a declarat: „IOSCO salută această a doua repetare a
Săptămânii Mondiale a Investitorilor ca dovadă că acest eveniment anual câștigă tot mai mult teren în
nevoia de a proteja investitorii și pentru a-i pregăti pentru a face față provocărilor piețelor de capital
din ce în ce mai interconectate și digitalizate.”
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Site-ul dedicat campaniei www.worldinvestorweek.org oferă detalii despre diferitele autorități
participante și organizațiile internaționale care susțin acest efort.

NOTE PENTRU EDITORI
Despre IOSCO
1. IOSCO este cel mai important forum de politică internațională pentru autoritățile de reglementare
din domeniul valorilor mobiliare și este recunoscut pentru stabilirea standardelor mondiale
referitoare la reglementarea valorilor mobiliare. Membrii organizației reglementează peste 95%
din piețele de valori mobiliare globale din peste 115 jurisdicții și continuă să se extindă.
2. Consiliul IOSCO este organul de conducere și de stabilire a standardelor al Organizației
Internaționale a Reglementatorilor de Valori Mobiliare (IOSCO) și este alcătuit din 34 de autorități
de reglementare a valorilor mobiliare. Mr. Ashley Alder, Director Executiv al Comisiei pentru
Valori Mobiliare (SFC) din Hong Kong, este Președintele Consiliului IOSCO. Membrii Consiliului
IOSCO sunt autoritățile de reglementare a valorilor mobiliare din Argentina, Australia, Belgia,
Brazilia, China, Egipt, Franța, Germania, Hong Kong, India, Indonezia, Irlanda, Japonia, Kenya,
Coreea, Kuwait, Malaezia, Mexic, Olanda (observator), Ontario, Pakistan, Panama, Portugalia,
Quebec, Singapore, Africa de Sud, Spania, Suedia, Elveția, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Regatul
Unit și Statele Unite ale Americii. Președintele Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și
Piețe (ESMA) și Președintele Comitetului Consultativ al Membrilor Afiliați IOSCO sunt, de
asemenea, observatori.
3. Comitetul pentru Creștere și Piețe Emergente (GEM) este cel mai mare comitet din cadrul IOSCO,
reprezentând aproape 80% din membrii IOSCO, inclusiv 11 membri ai G20. Dl. Ranjit Ajit Singh,
Președintele Comisiei pentru Valori Mobiliare din Malaysia și Vicepreședinte al Consiliului
IOSCO, este Președintele Comitetului GEM. Comitetul reunește membrii din cadrul piețelor
emergente, comunică punctele de vedere ale membrilor și facilitează contribuția lor la nivelul
IOSCO și la alte discuții de reglementare la nivel mondial. Prioritățile strategice ale Comitetului
GEM se concentrează, printre altele, pe evaluarea riscurilor și a vulnerabilităților, pe politica și pe
activitățile de dezvoltare care afectează piețele emergente și pe consolidarea capacităților de
reglementare.
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4. Consiliul de administrație al IOSCO a aprobat în iunie 2013 înființarea Comitetului pentru
Investitorii de Retail (Comitetul 8). Mandatul principal al Comitetului este de a conduce activitatea
politică a IOSCO privind educația pentru investitorii de retail și competența financiară. Mandatul
său secundar este de a consilia Consiliul de administrație al IOSCO cu privire la problemele
emergente privind protecția investitorilor în domeniul retail și de a conduce activitatea de protecție
a investitorilor în conformitate cu regulamentul consiliului IOSCO. José Alexandre Vasco,
Director al Biroului pentru Protecția Investitorilor și Asistență al Comisiei pentru Valori Mobiliare
și de Bursă din Brazilia, este președintele Comitetului 8. Membrii Comitetului 8 sunt autoritățile
de reglementare a valorilor mobiliare din Argentina, Australia, Belgia, Brazilia, China, Franța,
Germania, Hong Kong, India, Indonezia, Israel, Italia, Japonia, Jersey, Coreea, Luxemburg,
Malaezia, Mexic, Olanda, Nigeria, Ontario, Portugalia, Quebec, România, Arabia Saudită,
Singapore Africa, Spania, Sri Lanka, Suedia, China Taipei, Thailanda, Turcia, Marea Britanie și
Statele Unite ale Americii.
5. IOSCO își propune prin intermediul structurilor sale permanente:
•

să coopereze la elaborarea, implementarea și promovarea respectării standardelor de
reglementare, supraveghere și aplicare recunoscute la nivel internațional pentru a proteja
investitorii, pentru a menține piețe echitabile, eficiente și transparente și pentru a aborda
riscurile sistemice;

•

să consolideze protecția investitorilor și să promoveze încrederea investitorilor în
integritatea piețelor valorilor mobiliare, prin consolidarea schimbului de informații și a
cooperării în ceea ce privește aplicarea împotriva abaterilor și în supravegherea piețelor și
a intermediarilor de piață; și

•

să facă schimb de informații, atât la nivel global, cât și la nivel regional, cu privire la
experiențele lor, pentru a contribui la dezvoltarea piețelor, pentru a consolida infrastructura
pieței și pentru a pune în aplicare o reglementare adecvată.
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NOTE: This media release is a translation of the original English-language version and its content has
not been verified by the IOSCO General Secretariat. For the original, please see:
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS513.pdf
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