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Πιστοποίηση CFA: Το “golden
standard” στον χώρο των
χρηματοοικονομικών
Για τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στα οικονομικά στελέχη
αλλά και τις επιχειρήσεις η πιστοποίηση CFA μιλά στο Finance Pro
o Δημοσθένης Μεγαρίτης
Θέλετε να μας μιλήσετε για την
πιστοποίηση CFA;
Το CFA Institute έχει έδρα την Βιρτζίνια
των ΗΠΑ, το οποίο απονέμει την ανώτερη
επαγγελματική πιστοποίηση στον κλάδο
των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε
παγκόσμιο επίπεδο, και απευθύνεται σε
όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με την χρηματοοικονομική ανάλυση
και τις επενδύσεις. Για να απονεμηθεί η
πιστοποίηση, θα πρέπει ο υποψήφιος
να περάσει τρία επίπεδα εξετάσεων, μια
προσπάθεια που χρειάζεται αφοσίωση
αλλά και απαιτητική προσπάθεια (περίπου 300 ώρες μελέτης για κάθε επίπεδο
εξετάσεων), καθώς και να έχει επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο. Ο οργανισμός αυτή τη στιγμή αριθμεί
πάνω από 180.000 μέλη σε όλο τον κόσμο,
και οι κάτοχοι της πιστοποίησης χαίρουν
σεβασμού και αναγνώρισης καθώς θεωρείται το “golden standard” στον χώρο
των χρηματοοικονομικών.

Ποια είναι προστιθέμενη αξία που
έχει ένα στέλεχος που διαθέτει την
πιστοποίηση;
Τα στελέχη που είναι κάτοχοι της πιστοποίησης, έχουν θέσει ως ακρογωνιαίο λίθο της επαγγελματικής τους ζωής
την ηθική μεταχείριση των πελατών και
της επενδυτικής κοινότητας γενικά,
πράγμα που τους καθιστά αξιόπιστους

εταίρους. Επίσης οι γνώσεις που έχουν
κατακτήσει μέσω των εξετάσεων αλλά και
της συνεχόμενης εκπαίδευσης που είναι
επιτακτική, είναι στα ανώτατα επίπεδα
ανταγωνισμού σε σχέση με την αγορά.
Οι ενότητες που εξετάζονται, έχουν ένα
ευρύ φάσμα θεματολογίας το οποίο εξετάζεται σε μεγάλο βάθος, ενώ αναπόσπαστο κομμάτι είναι τα business ethics στα
οποία δίνεται μεγάλη βαρύτητα.
Καθώς τα τελευταία χρόνια λόγω της
οικονομικής κρίσης οι θέσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα βαίνουν συνεχώς
μειούμενες παγκοσμίως αλλά και στη
χώρα μας, η επαγγελματική πιστοποίηση
CFA είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για όσους επαγγελματίες θέλουν να
διαφοροποιηθούν.

Ποιο είναι το όφελος που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις όταν έχουν
στις τάξεις τους στελέχη που διαθέτουν την πιστοποίηση CFA;
Η επιχείρηση που προσλαμβάνει ένα τέτοιο στέλεχος θα έχει στο δυναμικό της
έναν άνθρωπο ο οποίος θα έχει σφαιρική
άποψη των χρηματοοικονομικών αγορών
αλλά και εξειδικευμένη γνώση και θα συνεισφέρει αποφασιστικά στην λήψη των
σωστών αποφάσεων. Έτσι, θέματα όπως
ο προϋπολογισμός και οι προβλέψεις,
τα εργαλεία που θα πρέπει να επιστρατευτούν για να μπορέσει η επιχείρηση να
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φέρει εις πέρας το στρατηγικό της πλάνο,
αλλά και η προτεραιοποίηση των έργων
που καταναλώνουν κεφάλαια όπως και το
πώς θα ήταν καλύτερο να επενδυθούν τα
διαθέσιμά της, θα μπορούν να προσεγγιστούν επιστημονικά από τα στελέχη που
κατέχουν την εν λόγω πιστοποίηση.
Η πιστοποίηση CFA, πρωτίστως έχει
απήχηση σε στελέχη του χρηματοοικονομικού κλάδου και ειδικότερα στον
τομέα της ανάλυσης επενδύσεων και της
διαχείρισης επενδυτικού χαρτοφυλακίου.
Παρ’ όλα αυτά, λόγω της οικονομικής
κρίσης που έχει συρρικνώσει σε μεγάλο
βαθμό τον χρηματοοικονομικό κλάδο,
παρατηρείται ότι όλο και περισσότεροι
κάτοχοι πιστοποίησης CFA απορροφούνται από εταιρίες σε διαφορετικούς κλάδους. Ενδεικτικά, μέλη της Ελληνικής
Ένωσης Χρηματοοικονομικών αναλυτών
CFA εργάζονται σε επιχειρήσεις όπως
ο ΟΠΑΠ, Aegean Airlines, Vodafone,
AΝΤΕΝΝΑ TV, Coca Cola, Ελληνικά Πετρέλαια, Όμιλος Μυτιληναίου, ΤΕΡΝΑ,
Blackrock, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΤΑΙΠΕΔ όπως
και σε μεγάλες συμβουλευτικές εταιρείες
(Grant Thorton, Deloitte, EY, PWC) και
τράπεζες (EΤΕ, Εurobank, Alpha , Πειραιώς). Η ευρεία αποδοχή και αναγνώριση
της πιστοποίησης CFA από τις μεγάλες
επιχειρήσεις παγκοσμίως αποδεικνύει
τον καταλυτικό της ρόλο στην παγκόσμια
κοινότητα επενδύσεων και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

