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САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

(незваничан превод) 

ИОСЦО  (International Organization of Securities Commissions-IOSCO) ће покренути 
Свјетску недјељу инвеститора 2021. године за промоцију образовања инвеститора 

 

Међународна организација комисија за хартије од вриједности (ИОСЦО) припрема се да 
покрене своју пету годишњу Свјетску недјељу инвеститора - ВИВ (World Investor Week - 
WIW)) од 4. до 10. октобра 2021. Као и прошле године, јурисдикције могу одабрати било 
коју другу недјељу у октобру или новембру ради промоције финансијског образовања и 
образовања инвеститора, узимајући у обзир услове проистекле из пандемије ЦОВИД-19. 

ИОСЦО организује ВИВ, недељну глобалну кампању, како би подигао свијест о важности 
образовања и заштите инвеститора и истакао различите иницијативе регулатора хартија од 
вриједности у ове двије критичне области. 

Кључне поруке кампање ИОСЦО ВИВ 2021. засниваће се на двије теме: 1) одрживом 
финансирању и 2) спречавању злоупотреба и превара. Ове поруке допуњују оне из 
претходних ИОСЦО ВИВ издања, попут интернетског улагања, почетне понуде токена, 
основа улагања и дигиталног учења и образовања на мрежи. 

ИОСЦО ВИВ кампања наставља да стиче подршку међу све већим бројем јурисдикција, 
заинтересованих страна и главних међународних организација. У прошлогодишњој 
ИОСЦО ВИВ, јурисдикције које су учествовале предузеле су низ углавном виртуелних 
активности, прилагођавајући их и одржавајући их у изузетно изазовним околностима. Ова 
посвећеност подвлачи значај и главни приоритет који учесници ВИВ-а дају финансијској 
едукацији и заштити инвеститора. 

Ашлеи Алдер, предсједавајућа одбора ИОСЦО-а и извршна директорка хонгконшке 
Комисије за хартије од вриједности и фјучерсе, рекла је: „Поздрављам ово пето издање 
ИОСЦО-ове свјетске недјеље инвеститора. Ова годишња глобална иницијатива ефикасно је 
ширила кључне поруке заштите инвеститора широм свијета, посебно у вријеме када све 
већи број малих инвеститора учествује на тржиштима хартија од вриједности. Упркос 
пандемији, образовне иницијативе ИОСЦО ВИВ и даље играју кључну улогу у јачању 
повјерења на тржишту и заштити малих инвеститора. “ 

Интернет страница намењене кампањи www.worldinvestorweek.org пружа детаље о 
различитим регулаторним тијелима које учествују и међународним организацијама које 
подржавају овај напор.  

 


