50 Години EFFAS
Настоящата, 2012 година е бележита за Европейската федерация на сдруженията на
финансови аналитици /EFFAS/. През тази година EFFAS навършва 50 години от своето
създаване. Това ще бъде година, изпълнена с благодарност към всички, които ентусиазирано
и последователно работеха през всичките изминали десетилетия, за да се насърчи и
реализира мисията на EFFAS, както и към тези, които и в този момент продължават да
участват в настоящите и бъдещи проекти на Федерацията.
Поглеждайки назад в годините с удоволствие и гордост можем да кажем, че всички наши
инициативи и конференции се радваха на отлична посещаемост и популярност, а също и, че
нашите събития биваха уважени от присъствието и участието на множество известни лектори
– професионалисти и академични имена, истински легенди на тези вълнуващи времена.
Петер Фрийман (Peter Freeman), един от членовете-основатели на EFFAS разказва за
създаването на структурата:
„Първите стъпки към създаването на Европейската федерация на финансовите анализатори
бяха направени, когато стана ясно, че президентът де Гол не желае присъствието на
Великобритания в Европейската икономическа общност. През 1961 г., на заседание на
комитета на Британското общество на инвестиционните анализатори ние се съгласихме, че
трябва да търсим възможност да създадем общоевропейско движение във финансовата
сфера. Изпратихме писма с предложение за сътрудничество и обединение на редица
организации и финансови анализатори от Франция, Холандия, Германия, Белгия и
Швейцария. Скоро след това, положителни отговори и приветствия заваляха от всички
страни, но странно защо, не и от Франция. Няколко месеца по-късно, загадката беше
разплетена – получихме покана за срещата на Европейските анализатори през януари 1962
г. в Куршвел. Поканата беше изпратена от група френски финансови анализатори,
подкрепени от Пиер Кабон (Pierre Cabon). На тази среща бяха поставени основите на
единната Европейска федерация на финансовите аналитици, като Пиер Кабон и аз
изготвихме устава на новата организация в лобито на хотел Des Célibataires, още през нощта
на същия ден, а на сутринта го представихме пред делегатите на срещата.
През следващите месеци трябваше да бъдат подготвени редица допълнителни
административни договорености. Аз бях назначен за Заместник-председател и Изпълнителен
директор на Федерацията, а нейни дейни членове бяха най-вече Нилс Тауб (Nils Taube –
Великобритания), Пиер Кабон (Pierre Cabon – Франция) и Филип Дени (Philippe Denis –
Франция), Михаел Хаук (Michael Hauck – Германия), Жан-Клод Хенш (Jean-Claude Hentsch –
Швейцария) и Адолф Ван Гровистен (Adolph Van Grovestin – Холандия). През юли 1963 година
подготвихме първия конгрес на новата федерация, който бе проведен в Кеймбридж. На това
амбициозно събитие участваха представители от всички национални сдружения-членове.

Тогава бе поставена и основата на нашата работна структура, организирана в дванадесет
различни работни групи. По времето на този форум бяхме подкрепени и получихме
практическа помощ от редица академични авторитети от университета в Кеймбридж, сред
които на първо място трябва да спомена Дейвид Дамант (David Damant), който през
следващите години, в качеството си на председател на EFFAS, записа името си със златни
букви в историята на Федерацията.”
Както и ние не бихме могли да кажем със сигурност, какво ще се случи в следващите 50
години, така и пионерите, поставили основите на EFFAS едва ли са могли да си представят как
ще изглеждат Европа и светът 50 години по-късно… Това, което можем да кажем със
сигурност обаче е, че сме изпълнени с готовност и ентусиазъм за предстоящите
предизвикателства.
Разнообразието от култури и опит, привнесени в EFFAS от многобройните й членове е една от
най-силните страни на Федерацията. Уважението и зачитането на различните култури, езици и
национални ценности е от фундаментално значение не само за успешното правене на бизнес,
но също така и за създаване на програма за образование и квалификация на
професионалисти от финансовия и инвестиционен сектор.
За да представи един успешен и качествен сертификат за финансови аналитици, EFFAS
участва в създаването на глобалната структура – Association of Certified International
Investment Analysts (ACIIA®). Асоциацията разработва материалите и провежда изпитите за
международно признатия Certified International Investment Analyst (CIIA®), който дава
великолепен старт на своите възпитаници и служи като широко признат професионален
паспорт за световните финансови пазари. Това е и най-важното предизвикателство пред
EFFAS и нейните сдружения-членове – да обслужват нуждите на всички свои персонални
членове и да осигурят среда, в която специалистите да могат да изпълняват компетентно и
отговорно задачите си. В резултат на създаването на общоевропейския трудов пазар, тази
диплома става все повече и повече насочена към глобално ниво на личностна реализация, за
сметка на националното ограничение от близкото минало. Ето защо държавите-членки на
EFFAS трябва да продължат да си сътрудничат повече от всякога и да се стремят да постигат
общи цели, чрез съвместни действия, в интерес на професионалистите във финансовата
сфера на Европа.
Половинвековната годишнина от своето съществуване EFFAS ще отбележи с редица събития,
през цялата 2012 година. Първото от тях е насрочено за 22 март, когато в столицата на
Обединена Европа – Брюксел представители от финансовата професионална и регулаторна
гилдия ще се съберат на тържествена гала-вечеря. Ключов акцент на вечерта ще поставят
изказванията на Херман Ван Ромпой, председател на Европейския съвет (Президент на ЕС) и
Дидие Козини, директор на IMD Global Center в Лозана.
Днес EFFAS еволюира в глобална организация с 27 държави-членки, съюзени в целите и
идеите си и обединени от разнообразието си. С историята и многоликостта си, със своята
комплексна структура и с активната си работа, EFFAS е отлично подготвена, за участието си в
процесите на установяване на общоевропейски финансов пазар. Така всички ние можем
активно да съдействаме в създаването на модерна, стабилна и обединена Европа.
Както се казва в една популярна поговорка: „Ако искате да стигнете до някъде бързо, трябва
да се справите сами, но ако желаете да отиде далеч, трябва да вървите заедно със
съмишленици!”.

