
 

 

 

 

 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ & ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Liquidity & funding risk 

Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 

 [Live Webinar] 

9 & 11 Μαρτίου 2021 

 

 

Ο κίνδυνος ρευστότητας έχει αναδειχθεί ως σημαντικός τραπεζικός κίνδυνος ως αποτέλεσμα 

οικονομικής αναταραχής μετά τη διεθνή κρίση 2007-08. Ο κίνδυνος ρευστότητας είχε 

υποτιμηθεί με βάση την αντίληψη ότι υπάρχει  «άπλετη ρευστότητα» στο σύστημα και δεν 

δημιουργείται ποτέ κανένα πρόβλημα. Αυτή όμως η θεώρηση αποδείχθηκε λανθασμένη αφού 

οδήγησε σε χαλάρωση των πιστοδοτικών κριτηρίων και προτύπων. Παράλληλα, άλλαξε και το 

επιχειρηματικό μοντέλο των τραπεζών  (originate and distribute model) στο οποίο υπήρχαν 

πτυχές του κινδύνου ρευστότητας που δεν έγιναν απόλυτα κατανοητές. Σήμερα είναι πια 

σαφές ότι η ρευστότητα είναι ζωτικής σημασίας τόσο για μεμονωμένους συμμετέχοντες στην 

αγορά (τράπεζες) όσο και για ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι εποπτικές αρχές 

αντέδρασαν με την εισαγωγή νέου κανονιστικού πλαισίου τόσο για τη διαχείριση του κινδύνου 

ρευστότητας όσο και τη δημιουργία αποθεμάτων ρευστότητας. 

 

Συμμετέχοντες:  

Στελέχη των παρακάτω λειτουργιών θα ωφεληθούν ιδιαίτερα από αυτό το σεμινάριο: 
Διαχείριση Κινδύνων, Εσωτερικός Έλεγχος, Έλεγχος και Αναφορά Κινδύνων, Διαχείριση 
Κινδύνου Ρευστότητας, Διαχείριση Διαθεσίμων, Κανονιστική Συμμόρφωση.  

Εισηγητής:  

Φαίδων Καλφάογλου, Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών, Senior Economist 

 

Διάρκεια: 8 ώρες. 

 

 

 



 

Χρόνος διεξαγωγής:  

 9 Μαρτίου 2021 (ώρες 16:30 – 20.15) 

 11 Μαρτίου 2021 (ώρες 16:30 – 20.15) 

Δίδακτρα: 260 €.  

Η διοργάνωση του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί στο περιβάλλον ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 
του ΕΤΙ που φιλοξενείται στη διαδικτυακή διεύθυνση https://elearning.eti.gr/, σε εικονική 
αίθουσα ειδικά διαμορφωμένη για το εν λόγω εκπαιδευτικό έργο και μέσω βίντεο διάσκεψης. 
Η πρόσβαση στην πλατφόρμα πραγματοποιείται μέσω του διαδικτύου, με τη χρήση 
φυλλομετρητή (web browser) από ηλεκτρονικό υπολογιστή (desktop /laptop) ή φορητή 
συσκευή (προτεινόμενο tablet και όχι κινητό τηλέφωνο).  

 

Για την συμμετοχή σας πρέπει να διαθέτετε ταχύτητα σύνδεσης 4Mbps και άνω, κάμερα 
(προαιρετικά) και ακουστικά ή ηχεία συνδεδεμένα ή ενσωματωμένα στο τερματικό σας. 

 

 

 

 
 

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 25, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, https://elearning.eti.gr/ . 

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, 

παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.429 (κα Μαρία Παπουτσή) 

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης  

συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων. 

ΣΕΜΙΝAΡΙΟ 302 



 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ & ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

Liquidity & funding risk  

 
Θεματολογία 

 
 

Ρευστότητα και κίνδυνος ρευστότητας  

 Πηγές ρευστότητας 

 Ρευστότητα από την κεντρική τράπεζα (Central bank liquidity) 

 Ρευστότητα από την αγορά (Market liquidity) 

 Έκτακτη ρευστότητα (Emergency liquidity) 

 Κίνδυνος αναχρηματοδότησης (Funding liquidity risk) 

 Κίνδυνος έλλειψης ρευστότητας της αγοράς (Market liquidity risk) 

 Ενδεχόμενος κίνδυνος ρεσυτότητας (Contingent liquidity risk) 

Διαχείριση κινδύνου ρευστότητας  

 Βασικές αρχές 

 Βαθμός ανοχής στον κίνδυνο (risk appetite) 

 Καθορισμός αναγκών χρηματοδότησης (funding needs) 

 Κλίμακα ρευστότητας (maturity ladder) 

 Ευαισθησία πηγών ρευστότητας (funding vulnerabilities) 

 Ενδο-ημερήσια ρευστότητα (Intraday Liquidity) 

 Διαχείριση εξασφαλίσεων (Collateral Management) 

 Διαχείριση κρίσεων (crisis management) 

Όρια ρευστότητας  

 Liquidity coverage ratio 

 Net stable funding ratio 

ILAAP και liquidity Stress testing  

 Η έννοια του SREP-ILAAP 

 Βασικές αρχές ILAAP (ECB) 

 Liquidity Stress testing 

 Στοιχεία του Liquidity Stress Testing 

 Μεθοδολογία και δημιουργία σεναρίων 
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Η εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά σχέση αμφίδρομης ουσιαστικής επικοινωνίας εκπαιδευτή και 

συμμετεχόντων. Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας αυτής καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το σχετικό 

με το σεμινάριο υπόβαθρο, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων. 

Συγκεκριμένα, ζητήματα όπως η εργασιακή εμπειρία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τα ειδικότερα οφέλη που 

προσδοκούν οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνιστούν καθοριστικούς 

παράγοντες, που πρέπει να συνεκτιμώνται για την αποτελεσματική προσαρμογή της μεθοδολογίας που θα 

χρησιμοποιήσει ο εισηγητής.  

Tα παρακάτω στοιχεία είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το ΕΤΙ. Οι πληροφορίες 

αυτές θα βοηθήσουν τον εισηγητή να διαμορφώσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό «μείγμα» που θα 

μεγιστοποιήσει το δικό σας όφελος. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Ονοματεπώνυμο: 
 
 

Τράπεζα/εταιρεία: 
 

Μονάδα: 
 

Σημερινά επαγγελματικά καθήκοντα (σύντομη περιγραφή): 
 
 

Χρόνια προϋπηρεσίας: ……… Προηγούμενες θέσεις εργασίας (εντός ή εκτός τραπεζικού 
χώρου):   
 

Σπουδές – ειδικότητες: 
 

Θέματα σχετικά με το πρόγραμμα που γνωρίζετε με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. 
εμπειρία, εκπαίδευση, αναγνωστικά ενδιαφέροντα): 

Εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε παρακολουθήσει για το ίδιο ή παρεμφερές 
θέμα: 
 

Θεματικές ενότητες στις οποίες θα επιθυμούσατε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση ο 
εισηγητής: 
 
 

 
Παρακαλούμε στείλτε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέχρι τις 2/3/2021 

 στο e-mail: mpapoutsi@hba.gr ή στο fax: 210-3646122 
 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


