Polski sektor bankowy
w czasach rosnących
napięć i dużej niepewności
Forum Bankowe 2022

Paweł Preuss
Partner, Lider Sektora Finansowego, EY

Od kryzysu finansowego do pandemii COVID-19 – czy powrót do wyższych stóp
procentowych na trwałe zmieni rentowność i postrzeganie polskich banków przez
inwestorów
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Scenariusze makro na pozostałą część roku 2022 i ich wpływ na sektor bankowy
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Źródło: Opracowanie własne EY na podstawie danych EXIOBASE i Eurostatu.

Ewolucja priorytetów CEO instytucji finansowych w wyniku pandemii

Rok 2019 - Pre-Covid-19

Rok 2021- czy już NOWA NORMALNOŚĆ ?

Cyberbezpieczeństwo | 72%

96%

| Ryzyko klimatyczne

Ryzyko kredytowe | 46%

85%

| Trwałość ożywienia gospodarczego

Rosnąca digitalizacja | 38%

68%

| Wzrost konkurencyjności rynku

Regulacje | 37%

66%

| Rosnąca digitalizacja

Ochrona konsumentów | 35%

62%

| Innowacyjne modele biznesowe
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Wyzwania polskiej bankowości na rok 2022
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Rynek
►

Wojna o talent – rozwój
kompetencji, adopcja do nowych
oczekiwań i standardów pracy
w modelu hybrydowym

►

Inflacja – nowe realia
funkcjonowania

►

Geopolityka – nacjonalizm versus
globalizacja
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Inwestorzy

Technologia
i konsumenci
Prawo konsumenckie – stabilność,
przewidywalność stanowisk
i interpretacji, równowaga stron

Zrównoważony rozwój,
transformacja energetyczna,
ochrona klimatu

►

►

Atrakcyjność polskiego sektora
bankowego dla inwestorów (ROE),
konsolidacja rynku

►

Ewolucja potrzeb i oczekiwań
klientów w nowych realiach świata
post-COVID

►

Wysokie koszty regulacyjne
i podwyższone ryzyko prawne

►

Transformacja cyfrowa
i konwergencja sektorów

►

Regulatorzy,
strona publiczna
►

Legacy kredytów hipotecznych

►

Ryzyka niefinansowe

►

Powrót do reform
ostrożnościowych

New Normal ? - Jak skutecznie wrócić do normalności,
której jeszcze nie znamy?
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Odporność operacyjna

02
Obawy

… Covid-19

Oczekiwania

Potrzeby
Zaufanie

… Strona publiczna
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… Technologia

Zaufanie i zrozumienie
osobistych potrzeb klienta

… ESG
Klient
Konsument

… Inflacja

Przedsiębiorca
Regulator
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Gotowość do zmiany

04
Zdywersyfikowany model
biznesowy

05
… Geopolityka

Odpowiednia skala działania

EY | Building a better working world
Celem działalności EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata poprzez wspieranie klientów, pracowników i społeczeństwa
w tworzeniu trwałych wartości - oraz budowanie zaufania na rynkach
kapitałowych. Wspomagane przez dane i technologię, zróżnicowane
zespoły EY działające w ponad 150 krajach, zapewniają zaufanie
dzięki usługom audytorskim oraz wspierają klientów w rozwoju,
transformacji biznesowej i działalności operacyjnej. Zespoły
audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe
i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe
odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.
Nazwa EY odnosi się do firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi
osobny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z odpowiedzialnością
ograniczoną do wysokości gwarancji (company limited by guarantee) nie świadczy usług na rzecz
klientów. Informacje na temat sposobu gromadzenia przez EY i przetwarzania danych osobowych
oraz praw przysługujących osobom fizycznym w świetle przepisów o ochronie danych osobowych są
dostępne na stronie ey.com/pl/pl/home/privacy. Firmy członkowskie EY nie prowadzą praktyki
prawniczej, jeśli jest to zabronione przez prawo lokalne. Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na
www.ey.com/pl
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