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EY Banking Menu – najważniejsze wyzwania 2021 w ocenie Prezesów banków

• Kryzys ogólnoświatowy, funkcjonowanie
w środowisku zerowych stóp procentowych

• Pozwy frankowe – „zarządzane” przez firmy 
prawnicze i sądy

• Sektor bankowy przegrywa walkę o talent
i najzdolniejszych pracowników

• Konkurencja ze strony technologicznych gigantów oraz Fin Techów

• Zmiana zachowań konsumenckich 
(po COVID - 19, pokolenie Millennialsów)

• Wzmocnienie corporate governance - Chief Culture Officer

• Podwyższone ryzyko finansowania wybranych branż

• ROE 3-5% 

• Wysokie koszty regulacyjne
• Wsparcie oraz budowanie odporności finansowej klientów w czasie Covid-19 

• Negatywne percepcja i wizerunek sektora bankowego w Polsce 

• W czasie COVID19 interes klientów i pracowników ważniejszy niż inwestorów

• Państwo zastępuje inwestorów?

• Inwestorzy naciskają na konsolidację?

• Konwergencja sektorów

• Obciążenia podatkowe i regulacyjne

• Zrównoważony rozwój oraz tworzenie 
długoterminowej wartości (Sustainable Finance)

• Regulacje dotyczące ochrony konsumentów 

• Dostosowanie regulacji do zmian technologicznych (Cloud, FinTech itp.) 

• „Bad bank” i zmiana prawa restrukturyzacyjnego

• Agenda Prudential – BRRD

• Wyposażanie kapitałowe BFG

• Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych 
• Powszechne wykorzystanie rozwiązań chmurowych

• Trwała zmiana modelu operacyjnego po COVID19 w wyniku masowej cyfryzacji procesów

• Zaawansowane wykorzystanie i monetyzacja „big data”

Rynek Inwestorzy

Regulacje Technologia i konsumenci



Wpływ COVID-19 - Banki mierzą się z bieżącymi konsekwencjami pandemii 
oraz transformują się w odpowiedzi na akcelerację megatrendów
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LudzieRegulacje KlientMakro Zrównoważony rozwój Technologia 

Gwałtowne, 
ale jak długie (?) odbicie

5.2% 
wzrost globalnego 
GDP w 2021

Zwiększona kontrola 
programów pomocowych

7x
wzrost przypadków 
oszustw 
dla kredytów 
korporacyjnych
w lipcu 2020 względem 
2014 roku

Rosnąca świadomość 
kwestii zrównoważonego 
wzrostu

62%
klientów zwraca uwagę na 
to czy nabywa produkty 
firm dbających
o pozytywny wpływ na 
otoczenie

Preferencja kanałów 
cyfrowych będzie nadal 
rosła

56% 
klientów będzie korzystać 
z bankowości mobilnej

Odporność operacyjna 
pozostanie wysoko na 
agendzie banków

80%
instytucji finansowych 
odnotowało wzrost liczby 
cyberataków w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy

Praca zdalna stanie się 
normą naszego działania

90% 
Pracowników banków 
pracuje 
z domu od marca 2020

Środowisko niskich stóp 
procentowych ogranicza 
wzrost sektora

0.0%–0.25% 
Oczekiwany poziom stóp  
procentowych w USA do 
2023

Wstrzymane reformy 
ostrożnościowe zyskają 
ponownie na znaczeniu

US$50m 
szacunkowy koszty prawne 
związane z Reformą 
indeksów IBOR

Ujawnienia dotyczące 
sustainability ulegną 
standaryzacji

30% 
banków ma ujawnienia 
dotyczące 
zrównoważonego rozwoju 
o odpowiedniej jakości

Klienci będą 
potrzebowali większego 
wsparcia w zarządzaniu 
finansami

20% 
średni wskaźnik ściągania 
należności przed Covid-19 
–najniższy od 25 lat

Decyzje real-time staną 
się standardem dla 
większości procesów

94%
bankowych CRO oczekuje, 
że AI/ML zautomatyzuje 
większość procesów 
operacyjnych

Zapotrzebowanie na 
kompetencje dotyczące 
nowych technologii 
wzrośnie

6-11%
to średni wzrost wydatków 
na nowe technologie w 
globalnych bankach

Zarządzanie ryzykiem 
geopolitycznym 
pozostanie priorytetem 
na wiele lat

60% 
CROs banków uważa 
ryzyko geopolityczne za 
priorytet na najbliższe 5 lat

Rozszerzenie zakresu 
regulacji i wzrost kosztu 
niezgodności z nimi

371
spodziewana liczba nowych 
inicjatyw legislacyjnych w 
2021 dla sektora 
finansowego

Rozwiązania promujące 
zrównoważony wzrost 
podstawową ofertą 
banków

US$2t
rocznie wyniesie koszt 
osiągniecia neutralności 
emisyjnej do 2050

Wzrost znaczenia 
zintegrowanych 
rozwiązań potrzeb 
klientów

~40% 
amerykańskich klientów 
oczekuje, połączenia 
produktów finansowych z 
innymi aspektami ich życia

Banki będą 
potrzebowały zupełnie 
nowej infrastruktury 

1.4mld 
połączeń z siecią 5G do 
2025

Budowanie 
różnorodności 
w organizacji będzie 
miało kluczowe 
znaczenie

30%
stanowi obecnie średnia 
reprezentacja kobiet w 
zarządach banków

* Opracowanie własne EY na podstawie: Global banking outlook 2021 - Can banks turn today’s disruption into tomorrow’s transformation?



Jak wyjść z kryzysu wzmocnionym ? 
Jak zapewnić środki na przyspieszoną transformację biznesową ?

1

2

3

Odporność operacyjna 
umożliwiająca elastyczną 
odpowiedź na nowe zagrożenia

Zarządzanie kosztami jako 
podstawa powrotu 
do oczekiwanej rentowności

Orientacja na klienta dzięki lepszemu 
wykorzystaniu dostępnych danych 
oraz zrozumieniu jego potrzeb


