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Președinția G20 și organizațiile internaționale sprijină Săptămâna Internaționala a  
Investitorului organizată sub egida IOSCO  

 
 
Președinția G20 deținută în prezent de Argentina  împreună cu alte instituții internaționale importante 
susțin cea de a doua ediție anuală a World Investor Week (WIW), inițiativă a Organizației Internaționale 
a Reglementatorilor de Valori Mobiliare (IOSCO) ce are ca scop sporirea gradului de conștientizare al 
importanței educației și protecției investitorilor din întreaga lume.  
 
Printre organizațiile care și-au anunțat sprijinul amintim: Banca Mondială, Banca Interamericană pentru 
Dezvoltare (IDB) și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD). De asemenea, 
Centrul de Excelență pentru Educație Financiară Globală, Inițiativa privind Schimburile Bursiere 
Sustenabile (SSE), Forumul Internațional pentru Educația Investitorilor, Fundația IFRS, Consiliul pentru 
Standarde de Planificare Financiară, Institutul CFA și Rețeaua Internațională a Schemelor 
Ombudsmanului pentru Servicii Financiare (INFO Network) și-au exprimat sprijinul pentru WIW, 
subliniind importanța educației și protecției investitorilor pe piețele financiare globale. 
 
Colaborarea organizațiilor internaționale va veni în completarea evenimentelor, workshop-urilor, 
conferințelor și altor activități pe care le-au planificat cele aproximativ 80 de jurisdicții membre IOSCO 
pentru săptămâna 1 - 7 octombrie, având în vedere succesul WIW de anul trecut. (Raportul public WIW 
2017 oferă o prezentare generală a activităților care au avut loc în întreaga lume în 2017). 
 
WIW oferă Președinției G20 din Argentina o platformă importantă pentru promovarea politicilor descrise 
în Ghidul politicilor G20, Digitalizarea și informalitatea: valorificarea incluziunii financiare digitale 
pentru persoane fizice și IMM-uri în economia informală. Ghidul politicilor recent elaborat își propune 
să faciliteze incluziunea financiară a persoanelor fizice și a întreprinderilor care operează în economia 
informală. 
 
Gabriel R. Bizama, Ministrul Trezoreriei și Finanțelor din Argentina, Director al Incluziunii Financiare, 
divizia G20, a declarat: „Ghidul referitor la Politica G20 privind Incluziunea Financiară vine într-un 
moment oportun pentru a ajuta factorii de decizie politică și autoritățile de reglementare să consolideze 
furnizarea educației financiare”. 
 

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD606.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD606.pdf
https://www.gpfi.org/sites/default/files/documents/G20_Policy_Guide_Digitisation_and_Informality.pdf
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El a adăugat: „Digitalizarea poate crea oportunități pentru a dezvolta competențe de educație 
financiară, încredere și experiență în domeniul finanțelor. De asemenea, se pot deschide oportunități 
de integrare a grupurilor cu venituri mici și excluse din punct de vedere financiar în sectorul financiar 
formal”. 

 
Ashley Alder, Președintele IOSCO și Directorul Executiv al Comisiei de Valori Mobiliare din Hong 
Kong, a declarat: „Apreciem profund sprijinul substanțial oferit de G20 și de alte organizații 
internaționale pentru WIW IOSCO. Acest sprijin continuu subliniază rolul Săptămânii Internaționale a 
Investitorului în comunicarea eficientă a mesajelor cheie către participanții la piața în ceea ce privește 
educația investitorilor, protecția investitorilor și educația financiară, pe lângă facilitarea unor noi 
inițiative în rândul membrilor  noștri”. 
 
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. 
 

 

http://www.worldinvestorweek.org/
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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. 

4. 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. 

Întrebări media 
Carlta Vitzthum        + 34 91 787 0419 
În afara orelor de program       + 34 697 449 639 
Email:         carlta@iosco.org 
Website:         www.iosco.org 
Urmăriţi IOSCO pe Twitter aici 
 

 
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/IOSCONEWS512.pdf  
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