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Mocne strony % 

Nowoczesny, zaawansowany technologicznie 42% 

Bezpieczny 32% 

Stabilny 20% 

Dobry nadzór bankowy 16% 

Dobrze skapitalizowany 15% 

Bogata oferta produktowa 13% 

Wykwalifikowane kadry 12% 

Konserwatyzm, niskie zaangażowanie w ryzykowne instrumenty finansowe 12% 

Wysoka rentowność 11% 

Wykwalifikowana kadra zarządzająca 9% 

Konkurencyjny 9% 

Mocne strony polskiego systemu bankowego 
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Słabe strony % 

Brak orientacji na trwałe, partnerskie relacje z klientami 27% 

Nadmierna orientacja na zysk, wyniki krótkookresowe, sprzedaż 26% 

Dominacja kapitału zagranicznego 22% 

Agresywna sprzedaż produktów bankowych  19% 

Brak długoterminowych źródeł finansowania działalności  17% 

Nieatrakcyjna oferta kredytowa dla sektora MSP 13% 

Niskie kapitały 13% 

Utrata zaufania społecznego, negatywny wizerunek 10% 

Brak strategii zorientowanej na rozwój polskiej gospodarki  9% 

Wysokie koszty usług bankowych 9% 

Duży portfel kredytów walutowych, w tym w CHF 8% 

Zbyt rozproszony/rozdrobniony 8% 

Słabe strony polskiego systemu bankowego 
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Brak odniesień do technologii !!! 



Wielowymiarowa ocena banków  
średnie ocen na 7 – stopniowej skali  
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Bardzo źle Przeciętnie Bardzo dobrze 

1 2 3 4 5 6 7 

4,9 – średni poziom 

oceny czynnika 



Szanse % 

Rozwój oferty produktowej pod wpływem nowych technologii 28% 

Wzrost gospodarczy, potrzeby inwestycyjne 27% 

Wzrost poziomu ubankowienia społeczeństwa 20% 

Dalszy rozwój, potencjał rozwoju 15% 

Wzrost zamożności społeczeństwa 14% 

Napływ środków UE 12% 

Większe zaangażowanie w finansowanie przedsiębiorstw, zwłaszcza 

MSP 
12% 

Odbudowa zaufania społecznego, poprawa wizerunku 9% 

Największe szanse dla systemu bankowego w Polsce 
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Zagadnienia % 

Ochrona klientów w ich relacjach z bankami 26% 

Działalność parabanków, firm pożyczkowych i innych niebankowych 

instytucji finansowych 
11% 

Kredyty walutowe 8% 

Transparentność i zrozumiałość ofert bankowych, uproszczenie umów 8% 

Finansowanie przedsiębiorstw, w tym zwłaszcza MSP 8% 

Kredyty hipoteczne 6% 

Nadzór bankowy 6% 

Bezpieczeństwo informatyczne, cyberprzestępczość 5% 

Restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja banków 5% 

Ustalanie cen usług bankowych 5% 

Zagadnienia nieuregulowane lub uregulowane źle? 

 

n=94, wskazania powyżej 4% 

Brak odniesień do technologii !!! 



Regulacje przyjazne dla innowacji 

w sektorze bankowym  
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• Różnorodny wpływ regulacji na stan 

innowacyjności  

• Jak banki w Polsce stały się liderami innowacji w 

Europie? 

• Jakie są najważniejsze pytania w regulowaniu 

innowacji? 

                        HIPOTEZA 

Bez aktywnej i partnerskiej współpracy sektora 

bankowego z regulatorami, nadzorcami 

(krajowymi, unijnymi) nie jest możliwe tworzenie 

regulacji przyjaznych innowacjom   


