Удо Брендле
Аналіз впливу єдиного механізму банківського нагляду Європейського
банківського союзу на корпоративне управління у європейських банках
Неефективне корпоративне управління у фінансових установах є фактором фінансової кризи.
Таким чином, ця тема стала ключовим пріоритетом банківського нагляду, оскільки це було
одним з висновків. У статті представлено огляд новоствореного Європейського банківського
союзу та його структури зі значною увагою до першого елементу, єдиного механізму
банківського нагляду. На другому етапі, увага зосереджується на нещодавніх змінах у
регулюванні сфери корпоративного управління, пов’язаних з ним методами нагляду та
наслідках для європейських банків. Загалом, проведені зміни у нормативно-правовій базі,
особливо у сфері корпоративного управління, схоже досягли мети щодо забезпечення безпеки
та цілісності європейської банківської системи. Виявлено такі напрямки вдосконалення
методів банківського нагляду як їх ефективність та прозорість, а також посилення їх впливу
на прибутковість банків.
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Анализ влияния единого механизма банковского надзора Европейского
банковского союза на корпоративное управление в европейских банках
Неэффективное корпоративное управление в финансовых учреждениях является фактором
финансового кризиса. Таким образом, данная тема стала ключевым приоритетом банковского
надзора, так как это было одним из выводов. В статье представлен обзор новосозданного
Европейского банковского союза и его структуры со значительным вниманием к первому
элементу, единому механизму банковского надзора. На втором этапе, внимание
сосредотачивается на недавних изменениях в регулировании сферы корпоративного
управления, связанных с ним методами надзора и последствиях для европейских банков. В
общем, проведенные изменения в нормативно-правовой базе, особенно в сфере
корпоративного управления, похоже достигли цели касательно обеспечения безопасности и
целостности европейской банковской системы. Выявлены такие направления
усовершенствования методов банковского надзора как их эффективность и прозрачность, а
также усиление их влияния на прибыльность банков.
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