MEDIA RELEASE

IOSCO/MR/30/2018
8 Octombrie 2018
World Investor Week 2018: Protectia și educația investitorilor sunt prioritare pentru IOSCO și
pentru membrii acesteia
Duminica aceasta, membrii Organizației Internaționale a Comisiilor de Valori Mobiliare (engl.
International Organization of Securities Commissions (IOSCO)) au încheiat cea de-a doua ediție a
World Investor Week (WIW), dar inițiativele de educație și protecție a investitorilor aferente acestei
campanii globale vor continua și după această săptămână.
În perioada 1 – 7 octombrie, reglementatorii piețelor mobiliare, bursele, organizațiile internaționale,
asociațiile investitorilor, unitățile de învățământ, precum și multe alte părți interesate, începând cu cele
mai renumite centre financiare din lume și până în cele mai îndepărtate zone ale planetei, și-au unit
forțele pentru a promova protecția și educația investitorilor. Pe parcursul întregii săptămâni participanți
din aproximativ 90 de țări au organizat activități centrate pe investitori pentru a sublinia importanța
investițiilor inteligente, cu preponderență în actualul mediu on-line și digital.
Ashley Alder, Președintele consiliului de administrație al IOSCO și CEO al Hong Kong Securities and
Futures Commission, a spus: “În numele consiliului de administrație al IOSCO, felicit extraordinara
dedicație și efortul membrilor IOSCO, precum și al tuturor celor care au contribuit la succesul WIW
2018 pentru creșterea conștientizării importanței educației și protecției investitorilor, precum și a
educației și alfabetizării financiare”
Paul Andrews, Secretarul General al IOSCO a spus, “Inițiative globale precum aceasta ajuta să aducă
părțile interesate la aceeași masă pentru a lucra spre realizarea unei agende comune. Este extrem de
important să se păstreze și să se continue această inițiativă pentru a ne asigura că investitorii din
lumea întreagă sunt mai bine pregătiți, educați si protejați atunci când investesc pe piețele
financiare.”
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José Alexandre Vasco, Președinte al comitetului de investitori de retail al IOSCO a spus: “Mulțumim
tuturor participanților și susținătorilor WIW și de-abia așteptăm raportarea rezultatelor campaniei.
Entuziasmul și inițiativele creative care au izvorât pe toate continentele vor servi drept inspirație
pentru munca din teren în anii ce vor urma.”
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 de administrație al 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.
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
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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:
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS514.pdf
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