Διάγραμμα Μαθήματος
Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες
ECTS
7.5

MBAN-722DG

Χρηματοπιστωτικές
Αγορές και Ιδρύματα

Προαπαιτούμενα

Τμήμα

Εξάμηνο

MBAN-612DG/
MBAN-622DG

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Χειμερινό, Εαρινό,
Καλοκαιρινό

Κατηγορία Μαθήματος

Γνωστικό Πεδίο

Γλώσσα Διδασκαλίας

Επιλεγόμενο

Χρηματοοικονoμικά

Ελληνική

Επίπεδο Σπουδών

Διδάσκων

Έτος Σπουδών

2ος Κύκλος

Δρ. Σπύρος Ρεπούσης

1ο ή 2ο

Τρόπος Διδασκαλίας

Πρακτική Άσκηση

Συναπαιτούμενα

Εξ Αποστάσεως

Ν/Α

Κανένα

Στόχοι Μαθήματος:
Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι:
• Να παρουσιάσει τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών και της χρηματαγοράς καθώς και
της δημιουργίας χρήματος
• Να περιγράψει με κατανοητό τρόπο τα βασικά είδη κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι
τράπεζες
• Να επεξηγήσει τη λειτουργία της διατραπεζικής αγοράς και των αγορών ευρωνομισμάτων
και συναλλάγματος
• Να επεξηγήσει τον τρόπο λειτουργίας των κεντρικών τραπεζών και άσκησης νομισματικής
πολιτικής
• Να παρέχει μια συνολική θεώρηση για το ξέπλυμα χρήματος, τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας και το κανονιστικό πλαίσιο συμμόρφωσης των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• Να εκτιμούν τη παρούσα και μελλοντική αξία για την κατανόηση της σημασίας και του
τρόπου δημιουργίας του χρήματος
• Να εκτιμούν τα είδη τραπεζικών κινδύνων και τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς
συναλλάγματος και της διατραπεζικής αγοράς
• Να δημιουργούν στρατηγικές και διαδικασίες στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που θα είναι

Σελίδα1|3

•
•

σύμφωνες με το σύγχρονο τρόπο κανονιστικής συμμόρφωσης και αντιμετώπισης των
φαινομένων ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Να εκτιμούν τις επιδράσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές από τον τρόπο λειτουργίας και
τις νομισματικές πολιτικές των κεντρικών τραπεζών
Να εκτιμούν τα προειδοποιητικά σημεία εκδήλωσης χρηματοπιστωτικών κρίσεων

Περιεχόμενο Μαθήματος:
ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
(οικονομία
χωρίς
χρήμα,
1. ΧΡΗΜΑ
αντιπραγματισμός, τράπεζες, δημιουργία χρήματος, χρονική αξία του χρήματος, παρούσα
αξία, μελλοντική αξία)
2. ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού
συστήματος στην οικονομία, χρήμα έναντι πίστης, διαμορφωτές αγοράς, συστήματα
πληρωμών, ρευστότητα, φερεγγυότητα)
3. Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (υποθέσεις και μορφές της
αποτελεσματικής αγοράς)
4. ΕΙΔΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (βασικές κατηγορίες κινδύνων, χρηματοοικονομικοί
κίνδυνοι, πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, επιτοκιακός κίνδυνος,
συναλλαγματικός κίνδυνος, κίνδυνος μετοχικών τίτλων, κίνδυνος χώρας, λειτουργικός και
θεσμικός κίνδυνος)
5. ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΥΡΩΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (διατραπεζική αγορά,
χρηματιστές έναντι διαπραγματευτών χρήματος, repos, αγορά ευρωνομισμάτων, προϊόντα
χρηματαγοράς)
6. ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ (τρέχουσα και προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος,
προσφορά και ζήτηση συναλλάγματος, ισοζύγιο πληρωμών)
7. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (βασικές λειτουργίες της
κεντρικής τράπεζας, δανειστής ύστατης προσφυγής, αγορά χρήματος και νομισματική
πολιτική, συμβατικά εργαλεία άσκησης νομισματικής πολιτικής, νομισματική πολιτική σε
περιόδους κρίσεων, χαρακτηριστικά κεντρικού τραπεζίτη)
8. ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ (δίοδοι, στάδια και τεχνικές «ξεπλύματος» χρήματος, ρυθμιστικό
πλαίσιο, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, υποχρεώσεις
τραπεζών, εξακρίβωση στοιχείων συναλλασσομένων, εξέταση ασυνήθιστων/ύποπτων
συναλλαγών, δημιουργία οικονομικού/συναλλακτικού προφίλ)
9. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (διαφορές «ξεπλύματος» χρήματος και
χρηματοδότησης τρομοκρατίας, FATF και οι 9 συστάσεις του, αμερικάνικο μοντέλο τριών
φάσεων, κατηγορίες τρομοκρατικής βίας, κύριες περιοχές χρηματοδότησης τρομοκρατίας,
αναγνώριση κεφαλαίων και κατανόηση χρηματοδοτικών αναγκών των τρομοκρατών,
νομοθετικό πλαίσιο)
10. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (κανονιστική συμμόρφωση,
τραπεζικό απόρρητο, «ξέπλυμα» χρήματος, χρηματοδότηση τρομοκρατίας)
11. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΠΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (κατάταξη πελατών μιας
τράπεζας σε κατηγορίες κινδύνου, πηγή προέλευσης εισερχόμενων κεφαλαίων με
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παραδείγματα, αναφορά ύποπτης συναλλαγής, τυπολογία ύποπτων συναλλαγών,
μέθοδος Modulus 11 για έλεγχο ιδιωτικών επιταγών)
12. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ (συστημικός κίνδυνος, τα στάδια μιας κρίσης,
νομισματικές, τραπεζικές κρίσεις και κερδοσκοπικές φούσκες, διακρίσεις χρέους, οίκοι
αξιολόγησης, παγκόσμιο χρέος, ασιατική και λοιπές κρίσεις)

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:
Διαφάνειες, σημειώσεις, επιστημονικά άρθρα (papers), μελέτες περιπτώσεων, online συζητήσεις
(forum)
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Εργασία, Τελική Εξέταση
Προαιρετική Βιβλιογραφία:
Τίτλος

Συγγραφέας

Αγορές Χρήματος και
Κεφαλαίου (Τραπεζική
Επιστήμη: Θεωρία και
Πράξη) – β’ έκδοση

Θωμαδάκης
Σταύρος
Ξανθάκης
Μανώλης

Εισαγωγή στην
Τραπεζική Οικονομική
και τις Κεφαλαιαγορές

Συριόπουλος
Κώστας –
Παπαδάμος
Στέφανος

Εκδοτικός Οίκος

Έτος

ISBN

Σταμούλης

2011

978-960-351-8686

Utopia

2014

978-618-81298-32

–
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