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IOSCO (Međunarodna organizacija komisija za vrijednosne papire-IOSCO) 
pokrenut će Svjetski tjedan investitora (World Investor Week-WIW) 2021. za promicanje 

obrazovanja investitora 
 

Međunarodna organizacija komisija za vrijednosne papire (IOSCO) priprema se pokrenuti svoj 
peti godišnji Svjetski tjedan investitora od 4. do 10. listopada 2021. Kao i prošle godine, 
jurisdikcije mogu odabrati bilo koji drugi tjedan u listopadu ili studenom za promicanje 
financijskog obrazovanja i obrazovanja investitora, uzimajući u obzir uvjete koji proizlaze iz 
pandemije COVID-19. 

IOSCO organizira WIW, tjednu globalnu kampanju, kako bi podigao svijest o važnosti 
obrazovanja i zaštite investitora i istaknuo različite inicijative regulatora vrijednosnih papira u ova 
dva kritična područja. 

Ključne poruke kampanje IOSCO WIW 2021 temeljit će se na dvije teme: 1) održivom 
financiranju i 2) sprečavanju zloupotreba i prijevara. Te poruke nadopunjuju one iz prethodnih 
izdanja IOSCO WIW-a, poput internetskog ulaganja, početnih ponuda tokena, osnova ulaganja i 
digitalnog internetskog učenja i obrazovanja. 

Kampanja IOSCO WIW nastavlja dobivati potporu sve većeg broja jurisdikcija, dionika i glavnih 
međunarodnih organizacija. U prošlogodišnjoj IOSCO WIW jurisdikcije sudionice poduzele su 
niz uglavnom virtualnih aktivnosti, prilagođavajući ih i održavajući u izuzetno izazovnim 
okolnostima. Ova obveza naglašava važnost i glavni prioritet koji sudionici WIW-a daju 
financijskoj edukaciji i zaštiti investitora. 

Ashley Alder, predsjednica odbora IOSCO-a i izvršna direktorica hongkonške Komisije za 
vrijednosne papire i terminske poslove, rekla je: „Pozdravljam ovo peto izdanje IOSCO-ovog 
svjetskog tjedna investitora. Ova godišnja globalna inicijativa učinkovito je širila ključne poruke 
kako bi zaštitila ulagatelje širom svijeta, posebno u vrijeme kada sve veći broj malih ulagatelja 
sudjeluje na tržištima vrijednosnih papira. Unatoč pandemiji, obrazovne inicijative IOSCO WIW 
i dalje igraju ključnu ulogu u jačanju povjerenja na tržištu i zaštiti malih ulagatelja. “ 

Web stranica kampanje www.worldinvestorweek.org pruža detalje o različitim uključenim 
regulatornim tijelima i međunarodnim organizacijama koje podržavaju ovaj napor. 
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