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Wpływ wybranych regulacji europejskich na przyszłość ładu 
korporacyjnego w bankach

Streszczenie

Przedmiotem artykułu koncepcyjnego jest ocena ewentualnego wpływu regulacji bankowych 
opracowywanych w wyniku kryzysu finansowego na ład korporacyjny, a ogólniej rzecz biorąc, na 
sposób zarządzania bankami. Weryfikacji poddano następującą hipotezę: w zasadzie żadna z wpro-
wadzanych regulacji nie wpływa bezpośrednio na poprawę jakości ładu korporacyjnego w bankach. 
Nadziei na poprawę tego stanu rzeczy należy upatrywać w analizie i wnioskach z niej płynących 
dotyczących planów naprawczych przewidzianych przez Dyrektywę o naprawie i uporządkowanej 
likwidacji banków. Zastosowano metodę analizy wybranych aktów prawnych oraz opracowań Euro-
pejskiego Urzędu ds. Nadzoru Bankowego.
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Wstęp

Czym jest ład korporacyjny? Definicji jest wiele, a generalnie punktuje się w nich wagę 
prawidłowego przepływu informacji i zasad podległości w przedsiębiorstwach. I tak na 
przykład, najczęściej przytaczaną definicją jest, że ład korporacyjny nawiązuje do procesów, 
przez które organizacje są ukierunkowywane, regulowane i rozliczane. Zdaniem autorki ni-
niejszego tekstu, intuicyjny opis ładu korporacyjnego np. w instytucjach bankowych może 
być taki, że ład korporacyjny oznacza prawidłową, z punktu widzenia celu komercyjnego 
(rentowność) i nadzorczego (stabilność pozycji finansowej) strukturę organizacyjną. W ta-
kiej prawidłowo zaprojektowanej strukturze wszystkie komórki organizacyjne są wzajemnie 
powiązane przez przepływ informacji (a więc np. przez właściwe komunikowanie się kadry 
zarządzającej z pracownikami), przez świadomość zadań i funkcji innych jednostek organi-
zacyjnych, ogólną wiedzę pracowników na temat prowadzonej działalności (szkolenia, tre-
ningi zawodowe). Istotna będzie również prawidłowo skonstruowana siatka wynagrodzeń, 
w której przejrzyście będą opisane możliwości awansu, przyznawane bonusy i wszelkie za-
chęty finansowe, a także sankcje za nieprawidłowo podejmowane decyzje.

Od początku kryzysu finansowego z jego kulminacją – upadkiem jednego z największych 
banków inwestycyjnych, Lehman Brothers – instytucje europejskie opracowały i wdrożyły 
mnóstwo aktów prawnych mających na celu wypełnienie luk identyfikowanych w czasie 
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trwania kryzysu. Niektóre z tych aktów prawnych były przeniesieniem na grunt europejski 
tzw. rekomendacji bazylejskich, inne powstawały w celu oddania specyfiki i warunków pa-
nujących na rynku europejskim. Warto zauważyć, że wiele przepisów „antykryzysowych” 
obowiązuje już od prawie dziesięciu lat. Można więc pokusić się o pierwsze obserwacje 
i wnioski, czy aby na pewno poprawiły one funkcjonowanie instytucji kredytowych i banko-
wy ład korporacyjny. Czy w osiągnięciu (osiąganiu) tego celu pomogły również nowoutwo-
rzone instytucje, jak Europejski Urząd ds. Nadzoru Bankowego w szczególności?

W opracowaniu zaprezentowano pogląd, że niestety europejskie instytucje kredytowe 
nie są odpowiednio przygotowane na wystąpienie kolejnego kryzysu, przynajmniej z punktu 
widzenia ładu korporacyjnego. Taki raczej posępny obraz maluje się po analizie tzw. planów 
naprawczych, czyli jednego z wymogów Dyrektywy o Restrukturyzacji i Uporządkowanej 
Likwidacji Banków (BRRD).

Niektóre przepisy „antykryzysowe” w UE

Od początku kryzysu finansowego instytucje europejskie zostały niejako zmuszone do 
weryfikacji istniejących wcześniej przepisów bankowych, a także opracowania nowych 
przepisów mających wpływ na sektor bankowy. Ważne jest podkreślenie, że w odniesie-
niu do niektórych regulacji legislator europejski korzystał z prac bazylejskiego Bankowego 
Komitetu ds. Nadzoru Bankowego. W tym kontekście należy wskazać przede wszystkim na 
zidentyfikowane przez ten Komitet luki w siatce przepisów bankowych, a konkretnie – brak 
czy niewłaściwe uwzględnianie pewnych rodzajów ryzyka. Chodzi tu przede wszystkim 
o ryzyko płynności, które wraz z ryzykiem nadmiernego opierania się przez banki na tzw. 
dźwigni finansowej w wydatny sposób przyczyniło się do rozlania się kryzysu finansowe-
go. W kolejnych wersjach europejskiej wersji rekomendacji bazylejskich, a zwłaszcza tzw. 
CRR/CRD IV (Rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych/Dyrektywa w sprawie 
wymogów kapitałowych IV) kwestie te zostały uwzględnione i dopracowane (chociaż może 
jeszcze nie w sposób satysfakcjonujący). Skutkuje to istotnym podwyższeniem wymogów 
kapitałowych dla banków, chociaż nie jest oczywiście pewne, czy taka zmiana zwiększy od-
porność banków w kolejnym kryzysie. Dosyć istotne zmiany wprowadzono również w od-
niesieniu do składu funduszy własnych banków, gdzie nacisk położono przede wszystkim 
na zdolność tych funduszy do absorpcji strat. W sumie, w kontekście tych zmian, należy 
zgodzić się z tym, że nowelizacja i wprowadzenie nowych wymogów są logicznym krokiem 
w dobrym kierunku. Jednak z pewnością, znając możliwości innowacyjne sektora finanso-
wego, nie powstrzyma to sektora przed ekspozycją na nowe – lub mające nikłe znaczenie 
w przeszłości – rodzaje ryzyka. Trzeba też zaznaczyć, że, chociaż legislator europejski wie-
lokrotnie podkreślał znaczenie podwyższenia jakości ładu korporacyjnego w bankach, trud-
no jednoznacznie znaleźć związek między ww. przepisami a ich wpływem na wspomniane 
we wstępie prawidłowe funkcjonowanie instytucji kredytowych.
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Temu zadaniu miały sprostać częściowo przepisy wprowadzone w odpowiedzi na za-
uważone w czasie kryzysu błędy w zakresie motywowania pracowników banków. Chodzi 
w szczególności o to, że zmienna część wynagrodzeń osób zaangażowanych w udzielanie 
kredytów premiowała ich za liczbę udzielonych kredytów pozostawiając otwartą kwestię ich 
późniejszej jakości. Skutkowało to oczywiście tym, że urzędnicy kredytowi byli nastawieni 
głównie na pozyskiwanie nowych kredytobiorców, zwracając mniejszą uwagę na prawdo-
podobieństwo spłaty udzielonych kredytów. Sytuacji tej miały zaradzić nowe przepisy za-
trzymujące zmienną część wynagrodzenia na parę lat. Jak jednak dość łatwo zauważyć, dla 
banków zawsze bardziej liczy się możliwość uzyskiwania nowych dochodów odsetkowych, 
a z kolei siatkę wynagrodzeń można w pewnym zakresie – i nic na to nie poradzą przepisy – 
opracować tak, by jednak nadal motywować pracowników do udzielania nowych kredytów 
(np. przez zmianę proporcji bonusów do wynagrodzenia stałego). Uzależnienie wysokości 
zmiennej części wynagrodzenia kadry kierowniczej od zachowania się kredytobiorców mia-
ło, jak się wydaje, uczulić kadrę zarządzającą na konieczność większego nadzoru nad podle-
głymi im pracownikami. Niestety, taki nadzór bez innych zmian w strukturze organizacyjnej 
banku silą rzeczy jest ograniczony.

Krytyce – w kontekście wpływu na jakość ładu korporacyjnego – można poddać również 
tzw. wymóg zatrzymywania części ryzyka przez banki inicjujące transakcje sekurytyzacyj-
ne. Legislatorowi chodziło prawdopodobnie o to, by inicjator (bank udzielający kredytów 
przedstawionych następnie do sekurytyzacji) z większą uwagą analizował ryzyko poten-
cjalnych kredytobiorców mając na uwadze fakt, że pogorszenie jakości kredytów już po 
poddaniu ich sekurytyzacji spowoduje, że część tych sekurytyzowanych kredytów znajdu-
jących się w portfelu inicjatora pogorszy jego wskaźniki, w tym współczynnik wypłacal-
ności. Innymi słowy, wymóg ten miał, między innymi, zwiększyć komunikację i przepływ 
informacji jednostek zaangażowanych w takich obszarach, jak zarządzanie aktywami i pa-
sywami, analiza ryzyka kredytowego i udzielanie kredytów. Jednak obserwacja zachowań 
banków po wprowadzeniu tego przepisu nie wskazuje na to, by doszło do znaczącej po-
prawy w komunikacji między ww. jednostkami, m.in. dlatego, że wymóg zatrzymywania 
zaledwie 5% ryzyka transakcji sekurytyzacyjnych nie jest specjalnie uciążliwy dla banków. 
Wymóg ten jest ponadto nader kuriozalny z punktu widzenia sekurytyzacji i ewentualnej 
ochrony inwestorów. Z rozmów autorki z osobami zajmującymi się bardzo aktywnie seku-
rytyzacją (czy to w największych bankach UE, czy też związkach branżowych) wynika, że 
jeżeli w ogóle banki europejskie utrzymują 5% ryzyka sekurytyzacji to raczej tylko po to, 
żeby utrzymywać w portfelu papiery sekurytyzacyjne, które mogłyby przedstawić jako za-
bezpieczenie w transakcjach finansowania się z Europejskiego Banku Centralnego. Należy 
ponadto przypomnieć, że w czasie kryzysu kredyty niepracujące poddane wcześniej sekury-
tyzacji stanowiły zaledwie ułamek wartości obserwowanych w USA.

Z powyższą kwestią wiąże się w pewnym zakresie problem agencji ratingowych. 
Jak wiadomo, agencje te były oskarżane za współudział w doprowadzeniu do kryzysu 
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finansowego. Wprowadzono więc w UE pewne nowe przepisy, które nakazywały tym 
agencjom m.in. większą przejrzystość stosowanych przez nie metod. Jednak nie okre-
ślono, jaki zakres i jakość szeregów czasowych mogłyby być wiarygodną podstawą do 
nadawanych ratingów, co, zdaniem autorki, może podtrzymywać stan nieprawidłowego 
i błędnego procesu określania prawdopodobieństwa zdarzenia kredytowego u emitentów. 
Oczywiście, w odniesieniu do sekurytyzacji, legislator europejski nakazuje potencjalnym 
inwestorom, w tym bankom, przeprowadzanie niezależnej od agencji ratingowych analiz 
własnych (tzw. due dilligence), ale tylko w odniesieniu do inwestowania w sekurytyza-
cję. Regulacyjny nakaz przeprowadzania takiej analizy wobec innych papierów dłużnych 
z ratingiem natomiast… nie istnieje. Nie ma więc regulacyjnego powodu, by np. bankowy 
department ds. papierów dłużnych, dokonujący np. inwestycji w obligacje korporacyjne, 
konsultował się z departamentem ryzyka. 

Dyrektywa o naprawie i uporządkowanej likwidacji banków (BRRD)

Możliwością przełamania pewnego impasu związanego z jakością ładu korporacyjnego 
w bankach może być obowiązująca od początku 2015 roku BRRD (2014/59/UE), a konkret-
nie – wymóg w niej zawarty dotyczący konieczności sporządzania przez banki tzw. planu 
naprawczego.

BRRD daje do dyspozycji władzom naprawczym (pozostawiając państwom członkow-
skim decyzję, czy będzie to całkiem nowa instytucja, czy też uprawnienia naprawcze zostaną 
powierzone instytucji już istniejącej, np. w Polsce funkcję tę ma spełniać Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny, a w Grecji – bank centralny dla banków i Komisja ds. Rynków Kapitałowych 
dla firm inwestycyjnych) możliwość wyboru zastosowania jednego z poniższych narzędzi 
naprawczych (Zombirt 2016):
1. Sprzedaż biznesu – bez konieczności uzyskania zgody od akcjonariuszy banku władze 

naprawcze mogą sprzedaż całość lub część jego aktywów i pasywów.
2. Instytucja pomostowa – tymczasowe przeniesienie części lub całości aktywów i pasy-

wów zagrożonego banku do instytucji pod kontrolą publiczną w celu ich sprzedaży do 
sektora prywatnego, gdy pojawią się odpowiednie po temu warunki rynkowe.

3, Separacja zagrożonych aktywów do odrębnej jednostki do celów specjalnych. Opcja 
ta może być wykonywana tylko w powiązaniu z jednym z innych narzędzi napraw-
czych.

4. Bail-in czyli zasada, że straty występujące w danej instytucji muszą być ponoszone 
w pierwszej kolejności przez akcjonariuszy i niezabezpieczonych wierzycieli.
Jak wskazano, BRRD wprowadza między innymi wymóg, że przed wspieraniem banku 

w rozwiązywaniu jego problemów wynikających z poniesionych strat przy pomocy pie-
niędzy publicznych na początek straty muszą być absorbowane przez akcjonariuszy banku 
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i jego niezabezpieczonych wierzycieli (tzw. zasada bail-in). Absorpcja ta polega na tym, że 
władze naprawcze (tzw. resolution) mogą zdecydować, że akcjonariusze stracą część war-
tości swoich akcji, a wierzyciele będą musieli pogodzić się z tym, że ich roszczenia zo-
staną skonwertowane na akcje, czyli w ten sposób bank zostałby dokapitalizowany (straty 
wynoszące mniej niż 8% pasywów, w tym funduszy własnych, muszą być zaabsorbowa-
ne przez ww. podmioty, a dopiero wtedy można liczyć na pomoc – również obwarowaną 
wieloma warunkami – z pieniędzy publicznych, nie mogą być to jednak pieniądze z ban-
ku centralnego, który w niektórych państwach członkowskich, np. w Grecji, pełni funkcję 
władz naprawczych dla banków). Ten przepis zdecydowanie zmniejsza prawdopodobień-
stwo zmaterializowania się tzw. ryzyka pokusy oraz odsuwa groźbę finansowania naprawy 
banków z pieniędzy podatników (tzw. bail-out), co masowo miało miejsce w czasie kryzysu 
i negatywnie wpływało na całą gospodarkę. Jak wiadomo, możliwość dokonania bail-out 
nie stymulowała banków do właściwego zarządzania ryzykiem i usprawniania ładu kor-
poracyjnego. Ponadto, ponieważ większe banki, w myśl niepisanej zasady „zbyt duży, by 
upaść” były postrzegane przez rynki finansowe jako bardziej podatne na ratowanie z pienię-
dzy publicznych, miały możliwość zdobywania (postrzegane jako bezpieczniejsze) tańszego 
finansowania się z rynku. Należy jednak mieć na uwadze to, że często wierzycielami czy 
akcjonariuszami jakiegoś banku są inne banki, a więc istnieje tu możliwość zagrożenia dla 
tych podmiotów (a także dla całego systemu bankowego), jeżeli zostanie podjęta decyzja 
o bail-in banku, w który zainwestowali. Kwestia ta jest obecnie przedmiotem szerokich 
analiz, gdyż niezbędna jest wiedza na temat potencjalnych kanałów zagrożeń dla stabilno-
ści finansowej. Być może też konieczne będzie wzmocnione działanie władz naprawczych 
w odniesieniu do zapewniania niskiego poziomu wzajemnych pakietów (aktywów, które 
mogą podlegać bail-in) między bankami.

Bardzo istotne jest, by banki wiedziały z góry, jakie pasywa mogą podlegać bail-in. 
Ogólnie zakłada się, że bail-in może objąć wszystkie pasywa, o ile nie są one specyficznie 
wyłączone (Financial Stability Review 2016). Lista wyłączonych pasywów (np. ubezpie-
czone depozyty czy pasywa międzybankowe z początkową wymagalnością krótszą niż sie-
dem dni) jest zaś na tyle krótka, że wobec pozostałych pasywów banki nigdy nie będą miały 
pewności, czy zostaną one ochronione w przypadku bail-in. Wymusza to niejako na bankach 
dyscyplinę rynkową i właściwe zarządzanie. Władze resolution mają wolną rękę, jeżeli cho-
dzi o wykorzystywanie tego narzędzia, pod warunkiem jednak, że naprawiany bank zostanie 
oceniony przez nadzór/władze jako: 
 - upadający lub z dużym prawdopodobieństwem upadłości (takie prawdopodobieństwo 

jest szacowane na podstawie obserwacji kapitału – tzw. Tier 1 CET 1 < 7%, a także in-
nych wymogów, których spełnianie jest niezbędne do utrzymania licencji);

 - nie ma perspektyw pojawienia się w stosownym okresie żadnych alternatywnych działań 
z sektora prywatnego czy ze strony nadzoru; 

 - działanie naprawcze jest konieczne z punktu widzenia interesu publicznego.
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Plany naprawcze

Zgodnie z Art. 5(1) BRRD, plan naprawczy musi wskazywać na „działania, które będą 
podejmowane przez instytucję dla przywrócenia swojej pozycji finansowej po znaczącym 
pogorszeniu się jej sytuacji finansowej”. Art. 5(6) BRRD stanowi, że plany naprawcze win-
ny obejmować odpowiednie warunki i procedury dla zapewnienia terminowego wdrażania 
działań naprawczych jak również szeroki zakres opcji naprawczych. Art. 6(2) BRRD spe-
cyfikuje dalej, że podczas oceny planów naprawczych należy sprawdzić, czy opcje napraw-
cze w ramach planu naprawczego są racjonalnie prawdopodobne do szybkiego wdrożenia 
i efektywnego w sytuacji stresu finansowego (EBA 2017). 

Wymóg planu naprawczego, który musi być przygotowany przez każdy bank (bez 
względu na jego kondycję finansową), jest dalej rozwinięty przez tzw. Rozporządzenie 
Delegowane Komisji (UE) 1075/2016 (dalej: RDK). W rozporządzeniu tym zawarto szcze-
gółowe przepisy odnoszące się do zakresu planu naprawczego, opracowane na podstawie 
tzw. standardów technicznych Europejskiego Urzędu ds. Nadzoru Bankowego.

Co więcej, Art. 8-12 Delegowanego Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1075), przyję-
tego na podstawie standardów technicznych EBA, zawierają specyficzne przepisy w spra-
wie zakresu informacji, które instytucje winny włączać do swoich planów naprawczych, 
by opcje naprawcze były uznane za wiarygodne i łatwe. I tak, zgodnie z Art. 18(1) tego 
Rozporządzenia, plan naprawczy jest kompletny, jeżeli zawiera wystarczającą liczbę odpo-
wiednich i wiarygodnych opcji naprawczych, które mają zapewnić, że dana instytucja czy 
grupa będzie w stanie przejść różne scenariusze stresu finansowego szybko i efektywnie. 
Tak więc, dana instytucja winna dokonać szerokiej oceny potencjalnego efektu wdrożenia 
danej opcji, jak również jakościowej i ilościowej oceny jej wpływu. Winno to pomóc w osią-
gnięciu szerokiej oceny wiarygodności danej opcji, tzn. winno to pomóc w rozumieniu, czy 
takie działanie będzie realistycznie dostępne w czasach ostrego stresu finansowego i czy jest 
racjonalnie prawdopodobne, że będzie wdrożone do zakresu, który wystarczająco osiągnął-
by swoje cele bez jakiegokolwiek niekorzystnego efektu na system finansowy.

BRRD nie precyzuje, ile opcji naprawczych i scenariuszy winien zawierać każdy plan 
naprawczy. Jednak istotne jest powiązanie takich kwestii, jak opcje naprawcze i scenariusze 
z ładem korporacyjnym. Związek opcji z ładem korporacyjnym ujawnia, czy dana opcja jest 
możliwa i łatwa do wdrożenia w obecnej strukturze organizacyjnej (czy to na szczeblu całej 
grupy bankowej, czy też afiliacji). Z kolei związek scenariusza stresu finansowego z ładem 
korporacyjnym wskazuje na efektywność wybranych działań.

Jeżeli chodzi o samą konstrukcję planów naprawczych czyli wprowadzenie pewnych ele-
mentów uwiarygodniających to pewnych wskazówek dostarcza RDK. W Art. 6 określa się, 
że najważniejsze jest dokładne określenie podmiotu/podmiotów objętych planem napraw-
czym, a także dokładny opis każdej planowanej opcji naprawczej, wraz z listą wszystkich 
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opcji. Możliwe jest również, by plan naprawczy zawierał opis opcji, które po analizie zostały 
odrzucone.

Czym w takim razie jest opcja naprawcza? Zgodnie z Art. 8(1) RDK, opcja naprawcza 
to możliwość działania w reakcji na zrealizowanie się konkretnego scenariusza stresu finan-
sowego, z prawdopodobieństwem, że wykonanie takiej opcji przyczyni się do utrzymania 
czy też przywrócenia wiarygodności i pozycji finansowej podmiotu/podmiotów objętych 
planem naprawczym. Opcja naprawcza musi jednak sama w sobie być przekonująca i obej-
mować musi uzasadnienie dla jej uwiarygodnienia – podstawy dla sporządzenia danej opcji 
muszą być po prostu realistyczne i bazować np. na poprzednich doświadczeniach banku 
oraz konkretnych warunkach rynkowych. Konieczne jest również, by dana opcja mogła być 
zrealizowana w konkretnie sprecyzowanym okresie, uwzględniając okres przygotowawczy 
i uwzględniała możliwe ograniczenia i bariery dla jej wykonania. Nadzorcy, oceniając plany 
naprawcze, muszą też brać pod uwagę to, czy opcje naprawcze uwzględniają ład korporacyj-
ny oraz sposób podejmowania decyzji w bankach. Można więc powiedzieć, że powodzenie 
planu naprawczego zależy od jakości opcji naprawczych.

Jakość przygotowanych planów naprawczych w bankach

Europejski Urząd ds. Nadzoru Bankowego ma uprawnienia do oceny bieżącej sytuacji 
europejskiego sektora bankowego. Zgodnie z BRRD, może i powinien dokonywać anali-
zy stanu wdrażania i realizacji europejskich regulacji bankowych. Analiza planów napraw-
czych jest obecnie jednym z najważniejszych zadań EBA. Raport porównawczy w sprawie 
opcji naprawczych (EBA 2017) jest czwartym raportem tematycznym dotyczącym zakresu 
BRRD. Poprzednie to analiza kluczowych linii biznesowych i funkcji krytycznych (marzec 
2015 roku), raport porównawczy w sprawie podejścia przyjmowanego do testowania sce-
nariuszy w planach naprawczych (grudzień 2015 roku) oraz raport porównawczy w sprawie 
ładu korporacyjnego i wskaźników (lipiec 2015 roku). EBA dokonał porównania planów 
naprawczych 23 europejskich transgranicznych grup bankowych z bankami – matkami 
zlokalizowanymi w 12 państwach europejskich. Wszystkie analizowane plany pochodziły 
z drugiej połowy 2016 roku.

Analizowana próba planów naprawczych jest ślepa, tzn. są znane nazwy banków. EBA 
wskazuje tylko, że do próby włączono instytucje kredytowe o różnej wielkości i różnym 
pochodzeniu. Chociaż wydaje się, że na podstawie tak nielicznej próby trudne jest formu-
łowanie szerszych wniosków jest trudne, to jednak wnioski z analizy dokonanej przez EBA 
są mocno niepokojące. Wskazują również na – w części badanych planów – na słabą jakość 
ładu korporacyjnego, na temat którego w sposób dosyć szczegółowy wspomniano w zaled-
wie połowie planów. 
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Jak wspomniano wyżej, BRRD nie precyzuje, na ilu opcjach naprawczych winien opie-
rać się plan. Dlatego też, liczba opcji w przekazanych planach różni się znacząco: od mi-
nimum ośmiu do maksimum 56. Najczęściej wskazywano na następujące kategorie opcji 
naprawczych:
 - zdobywanie kapitału,
 - oszczędzanie kapitału (wypłata dywidend, kuponów),
 - restrukturyzacja pasywów,
 - redukcja kosztów,
 - sprzedaż aktywów/portfeli kredytowych,
 - działania na rzecz poprawy płynności (w tym zasilanie się w płynność z banku central-

nego),
 - redukcja aktywów ważonych ryzykiem / opcje dotyczące dźwigni finansowej,
 - sprzedaż afiliacji,
 - działania zarządcze (wzrost marży, prowizji, depozytów).

Banki najczęściej wskazywały na najprostszą opcję, tzn. sprzedaż afiliacji, a także na 
sprzedaż portfeli aktywów. Drugą grupą najczęściej wybieranych opcji było wzmożone zdo-
bywanie płynności z banku centralnego, a trzecią – zdobywanie kapitału. Takie ukierunko-
wanie się na najprostsze opcje, a nie na te, które wymagałyby większych działań związanych 
ze wzmocnionym ładem korporacyjnym, czyli np. redukcja aktywów ważonych ryzykiem 
(co wymagałoby przecież podejmowania głębszych decyzji w sprawie zmiany składu port-
fela aktywów) czy takie działania zarządcze, jak np. wzrost marży, a także wysiłki na rzecz 
redukcji kosztów, wskazuje na to, że banki niechętnie decydowałyby się na opcje napraw-
cze, które wymagałyby zmian w zakresie sposobu sprawowania zarządzania. Co równie 
uderzające to fakt, że większość banków w swoich scenariuszach stresu finansowego będą-
cych podstawą każdej opcji naprawczej nie do końca uwzględniała warunki rynkowe sprzy-
jające wykonaniu danej opcji, np. czy w warunkach napięć na rynkach w ogóle możliwe jest 
sprzedanie afiliacji czy portfeli aktywów i za jaką cenę.

W przytłaczającej większości banki koncentrowały swoje plany naprawcze na relacjach 
między bankiem-matką a afiliacjami. Poza wspomnianą wcześniej opcją sprzedaży afilia-
cji banki wskazywały na możliwość świadczenia wsparcia kapitałowego/płynności przez 
bank-matkę. Co zaskakujące, w żadnym planie naprawczym nie opisano planu szerokiego 
wsparcia finansowego wewnątrz całej grupy, ewentualnie zaznaczano, że są takie plany na 
przyszłość. Może to oznaczać, że w grupach bankowych problemem jest nadal integracja 
działań wewnątrz całej grupy.

Wymogi BRRD nakazujące powiązanie danej opcji naprawczej z konkretnymi wyzwa-
niami dla ładu korporacyjnego wskazują także na pewne braki. Jak zauważa EBA (2017), 
zaledwie niespełna połowa planów naprawczych dostarczyła szczegółów na temat zarządza-
nia, podejmowania decyzji i wdrażania każdej opcji. W wielu planach z kolei ograniczono 
się tylko do opisu ogólnych procedur zarządczych.
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Duży stopień ogólności, a często również brak uzasadnienia, dotyczy oceny wpływu 
danej opcji na kluczowe wskaźniki kapitałowe i płynnościowe. W niektórych planach bra-
kowało wręcz jakiegokolwiek odniesienia do wpływu opcji na takie mierniki jak CET 1, 
płynność itp. Jednak nawet tam, gdzie zostało to opisane, nie określono dokładnie, jakie 
ramy czasowe są przewidziane dla wdrożenia poszczególnych opcji, wskazując nawet, że 
zostanie to oszacowane dopiero po wdrożeniu planu naprawczego.

Wreszcie – ocena wpływu planu naprawczego na kontynuację działań operacyjnych. 
O ile większość planów wskazywała na funkcje krytyczne i linie biznesowe w swoich struk-
turach, wspominając np. o systemach informatycznych, systemach informacji zarządczej 
czy infrastrukturze rynków finansowych, to rzadko kiedy te opisy były powiązane z kon-
kretną opcją naprawczą.

Podsumowanie

Lista braków i niedostatków zauważonych w analizowanych przez EBA planach napraw-
czych jest jednak dużo dłuższa. Najczęściej chodzi o duży poziom ogólności, ale także o pew-
ne błędy merytoryczne. Jak wskazuje EBA, np., jeżeli wybierano opcję „sprzedaż afiliacji” 
i to dla różnych scenariuszy, nie ma uzasadnienia zastosowanie do dalszych szacunków takie-
go samego dyskonta i takich samych ram czasowych. Niektóre plany naprawcze (około 1/3 
analizowanych) dostarczały szczegółowych wyjaśnień dotyczących dyskonta, które bazowały 
na doświadczeniach, własnych lub konkurentów, z ostatniego kryzysu finansowego. Jednak 
w tym kontekście większość planów nie prezentowała żadnego uzasadnienia. 

Powyższe wnioski należy jednak zinterpretować jednoznacznie pozytywnie. Wspomniane 
na początku artykułu wybrane działania regulacyjne, poza BRRD, nie wywołały bowiem 
jakiegoś znaczącego impulsu do analizowania przez banki całej swojej struktury organi-
zacyjnej i wzajemnych zależności między poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi. 
Dopiero konieczność przygotowania planu naprawczego zmusiła niejako banki do przyj-
rzenia się tej kwestii. O ile raport EBA w sprawie jakości planów naprawczych nie jest zbyt 
optymistyczny, to, miejmy nadzieję, kolejna edycja takiego raportu powinna przynieść już 
znacznie bardziej pozytywne wnioski, a praca banków nad doskonaleniem swoich planów 
naprawczych winna uwzględnić w znacznie szerszym zakresie związki między celem dzia-
łalności banku a panującym w nim ładem korporacyjnym.
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Impact of the Selected European Regulations on the Future  
of Corporate Governance in Banks

Summary

The subject of this conceptual article is to assess a possible impact of bank regulations being 
worked out in result of the financial crisis on corporate governance or, more generally, on the way 
banks are managed. The author verified the following hypothesis: in principle, none of the introduced 
regulations has a direct impact on improvement of the corporate governance quality in banks. The 
hope to improve this state of affairs should be seen in the analysis and conclusions stemming there-
from concerning the recovery plans envisaged by the Bank Recovery and Resolution Directive. There 
is applied the method of an analysis of the selected legal acts and studies of the European Banking 
Authority.
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