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Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες - 16 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται:
Τραπεζικά στελέχη που ασχολούνται στη Διεύθυνση
Διαχείρισης Κινδύνων, στον Πιστωτικό Έλεγχο, στη
Διεύθυνση Πίστης, στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
και λοιπά στελέχη που θέλουν να ενημερωθούν σε
θέματα διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου.

Το σεμινάριο
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να κατανοήσουν οι
συμμετέχοντες από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
πως χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία και μοντέλα
διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, εφαρμόζοντας τις
εποπτικές οδηγίες και κατευθύνσεις και με τη συνεχή
παρακολούθηση της εφαρμογής των εγκεκριμένων
διαδικασιών και πολιτικών της εταιρείας, προσθέτουν
αξία στον οργανισμό και διασφαλίζουν την ομαλή και
αποδοτική λειτουργία του.

Επίσης οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν ότι οι
υπεύθυνοι του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος,
αξιολογώντας τον πιστωτικό κίνδυνο που διέπει τo
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, θα έχουν αποτελεσματικότε -
ρο έλεγχο, καλύτερη παρακολούθηση, μέτρηση και
αντιστάθμιση των κινδύνων, διαθέσιμη πληροφορία
στον σωστό χρόνο, μείωση της αναμενόμενης ζημίας
και συνέπεια προς τις εποπτικές αρχές.

Μεθοδολογία
Το σεμινάριο στηρίζεται σε μια ισορροπημένη χρήση
θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης. 

Βασικό στοιχείο θα αποτελέσουν οι κοινές πρακτικές
και τα συνήθη υποδείγματα διαχείρισης πιστωτικού
κινδύνου τα οποία είναι δοκιμασμένα διεθνώς και
συμβατά με το εποπτικό, πλαίσιο. Παράλληλα θα
μεταφερθεί η πρακτική εμπειρία της KPMG από την
εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Επίσης, θα γίνει χρήση ενδεικτι -
 κών παραδειγμάτων (case studies) τα οποία θα
επεξερ γαστούν οι συμμετέχοντες ώστε να γίνει εξοικεί -
ωση με τις έννοιες και να εξαχθούν χρήσιμα συμπερά- 
σματα.  Θα αναλυθούν ακόμα οι προσεγγίσεις που θα
προταθούν και θα δοθούν κατευθύνσεις για βελτίωση.

Μέθοδοι και Μοντέλα μέτρησης
του πιστωτικού κινδύνου
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Εισαγωγή στο σύστημα πωλήσεων της Sandler :

•   Παρουσίαση, περιγραφή και επεξήγηση των βασικών
εννοιών που αφορούν τον πιστωτικό κίνδυνο και τις
παραμέτρους του

• Αναφορά στο εποπτικό πλαίσιο και τις διεθνείς
πρακτικές

• Υπολογισμός διαφόρων παραμέτρων κινδύνου

• Εκτίμηση αναμενόμενης και μη αναμενόμενης ζημίας
με βάση το πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ

• Ανάπτυξη μοντέλων Credit VaR

• Περιγραφή μοντέλων διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου.
Ανάπτυξη υποδειγμάτων αξιολόγησης της πιστοληπτικής
διαβάθμισης πιστούχων

• Περιγραφή του κινδύνου συγκέντρωσης. Μοντέλα
μέτρησης και ποσοτικοποίησης του κινδύνου
συγκέντρωσης

• Καθορισμός ορίων 

• Stress testing. Ανάλυση σεναρίων, εποπτικό πλαίσιο
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