
„Green bank” 

Czy klienci nie podjęli już tej decyzji 
za bankierów?



Interesariusze agendy ESG instytucji finansowych –
kim są i czego się domagają?

Działania instytucji finansowych w zakresie ESG obserwowane są przez szerokie grono interesariuszy –
wyzwanie to stworzenie agendy odpowiadającej na oczekiwania wszystkich grup

Inwestorzy

dobierając spółki do portfeli 
zwracają uwagę nie tylko na 
dane finansowe, perspektywę 
biznesową i otoczenie 
makroekonomiczne, ale coraz 
częściej i chętniej sięgają 
do informacji niefinansowych 

Klienci

oczekują od instytucji nie tylko działań mających 
na celu wspieranie celów społecznych, 

czy ograniczenie własnego śladu węglowego, 
ale również kierowania oferty produktowej 

powiązanej z celami zrównoważonego rozwoju 

Regulatorzy

włączają kwestie ESG do listy 
priorytetów, jednocześnie 

bacznie przyglądając się 
tendencjom globalnym 

83%

66%
62%

Millennials Gen X Baby boomers

Czynniki pokoleniowe wpływające 
na trendy ESG

Jest dla mnie bardzo ważne, aby firmy wdrażały 
programy mające na celu poprawę stanu 
środowiska naturalnego

Źródło: Nielsen
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25%
akcji Bank of America
jest w posiadaniu 
firm, które stosują 
strategie 
zrównoważonego 
inwestowania

Źródło: Harvard Business Review



Najważniejsze zagrożenia w ciągu najbliższych 5 latObszary ryzyka, na które CRO będą zwracać uwagę w ciągu najbliższych 
12 miesięcy

Presja ze strony interesariuszy sprawia, że ESG staje się w bankach kluczowym 
aspektem zarzadzania ryzykiem
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Ryzyko modelu

Wdrażanie zasad regulacyjnych/oczekiwań nadzorczych

Ryzyko kredytowe

Przejście na strategię/procesy cyfrowe

Ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem

Odporność operacyjna

Ryzyko zmian klimatycznych

Ryzyko operacyjne (z wyłączeniem cyberbezpieczeństwa)

Ryzyko związane z pracownikami (np. zmęczenie, choroby psychiczne)

Apetyt na ryzyko
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83

68

62

60

55

53

53

53

51

Tempo i zakres zmian wynikających z cyfryzacji

Zakłócenia w branży spowodowane wejściem nowych podmiotów na rynek

Integralność danych/zamazywanie plików

Długość i głębokość globalnego ożywienia gospodarczego

Przestarzałość systemów informatycznych

Ryzyko zmian klimatycznych

Zakłócenia w branży związane z nowymi technologiami

Wykorzystanie uczenia maszynowego/sztucznej inteligencji

Prywatność danych

Ryzyko modelowe związane z uczeniem maszynowym/sztuczną inteligencją

3 Źródło: 11th annual EY/IIF global bank risk management survey

9 na 10 
CRO w bankach uważa zmiany klimatyczne 

za największe pojawiające się ryzyko 

Ryzyko finansowe

CAP Zarządzanie wymogiem kapitałowym

CRE Ryzyko kredytowe

REG Regulacje

Ryzyko niefinansowe

CON Ryzyko postępowania (conduct)

CLI Ryzyko zmian klimatycznych

CY Cyberbezpieczeństwo

DIG Przejście na strategie cyfrowe
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Priorytety CRO ewoluują z roku na rok na przestrzeni 
ostatnich lat, jednak niezwykle rzadko nowe ryzyko 
pojawia się od razu na tak wysokim miejscu 

W 2021 roku po raz pierwszy zmiany klimatyczne zostały wskazane 
jako jeden z najistotniejszych priorytetów w zarzadzaniu ryzykiem
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Legenda



Czego dziś oczekuje klient detaliczny a co mają do zaoferowania banki?

78%

92%

83%

66%

82%

77%

Globalnie

Millennials

Gen X

Boomer

Kobiety

Mężczyźni

Odsetek klientów posiadających cele ESG

Najistotniejsze kwestie ESG, które klienci zamierzają uwzględniać 
w swoich decyzjach inwestycyjnych

Na całym świecie 

78% klientów zamożnych posiada cele związane 

ze zrównoważonym rozwojem

Źródło: 2021 EY Global Wealth Research Report; Badanie przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 2500 
globalnych inwestorów

42%

30%
21%19%

Globalnie

Zmiany klimatyczne i emisja
dwutlenku węgla

Zanieczyszczenia powietrza i wody

Ochrona danych i prywatności

Deforestacja
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Przykładowy zakres zrównoważonych produktów wskazywanych 
przez globalne banki konsumenckie

Produkty społecznie 
zaangażowane

Produkty na 
korzystnych warunkach

Produkty o mniejszym 
wpływie na środowisko 

Współpraca banków 
z organizacjami 
charytatywnymi polegająca 
na przekazywaniu 
określonej kwoty za 
każdym razem gdy produkt 
banku zostanie zakupiony 
lub użyty 

Banki oferują 
korzystniejsze warunki (np. 
niższe oprocentowanie 
kredytu) dla transakcji, 
które mają pozytywny 
wpływ na środowisko lub 
społeczeństwo

Banki oferują usługi, które 
zostały zaprojektowane 
w celu zmniejszenia 
ogólnego wpływu danego 
produktu na środowisko 
naturalne

Społecznie zaangażowane 
karty kredytowe

Społecznie zaangażowane 
rachunki bankowe

Zielone pożyczki na zakup 
instalacji OZE

Zielone kredyty hipoteczne

Mikropożyczki dla osób 
o niskich dochodach

Zielone pożyczki dla firm 
zrównoważonych 
środowiskowo

Zielone karty kredytowe

Zielone rachunki bieżące

Banki rozwijają i udostępniają narzędzia umożliwiające monitorowanie 
śladu węglowego związanego z płatnościami



Tempo realizacji, kompleksowość oraz ambicja strategii ESG jest istotnym 
czynnikiem ocenianym przez inwestorów instytucjonalnych
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Badanie EY 20203 pokazuje, że inwestorzy 
instytucjonalni koncentrują się na celach 
i wartościach długoterminowych, obejmujących 
priorytety ESG.

Inwestorzy instytucjonalni na całym świecie 
przenoszą kapitał do organizacji, które lepiej 
zarządzają ryzykiem ESG. Oznacza to, że firmy 
powinny starać się zrozumieć, jak istotne 
znaczenie mają czynniki ESG dla ochrony 
istniejącego i przyciągnięcia nowego kapitału.

Rodzaj, zakres oraz intensywność podejmowanych działań na rzecz ratingów ESG jest uzależniona od miejsca, w którym znajduje się organizacja 
na drodze do zrównoważonego rozwoju. 

Droga rozwoju

Jakie stawiać cele? Określenie kryteriów wyboru dostawcy
i pozyskanie pierwszych ocen ESG.

Analiza luki, identyfikacja działań 
zmierzających do poprawy ocen ESG.

Wielowymiarowa optymalizacja procesu współpracy z agencjami 
ratingowymi, kontynuacja działań 
w kierunku podwyższania ocen.

Brak nadanego ratingu ESG Nadany pierwszy rating Uzyskane ratingi u wiodących dostawców

Inwestorzy przyglądają się ESG

96%
Inwestorów twierdzi, że wyniki ESG odegrały 
kluczową rolę w podejmowaniu decyzji w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy.1

ESG ogranicza ryzyko inwestycyjne 
i napędza dodatkowy zwrot z inwestycji

2x
Dodatkowy zwrot z aktywów generowany podczas 
inwestowania w firmy o wysokich wynikach 
w zakresie zarządzania ryzykiem ESG.2

1. EY, “Does your nonfinancial reporting tell your value creation story?” 2019. 

2. Robert G. Eccles, Ioannis Ioannou, and George Serafeim, “The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance,”

3. Badanie w ramach ankiety przeprowadzonej przez EY Climate Change and Sustainability Services (CCaSS) w 2020 r. wśród inwestorów instytucjonalnych



Zielony bank – wiele możliwości, bariery do pokonania i wyzwania
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Green / social bonds

Finansowanie infrastruktury

Fundusze inwestycyjne związane z ESG

Zielone kredyty dla przedsiębiorstw

Sekurytyzowane zielone/społeczne obligacje

Zielone hipoteki

Zielony portfel nieruchomości komercyjnych

Ekologiczne kredyty detaliczne

Nie jest to istotna szansa Wymaga analizy Istotna szansa Trudno powiedzieć

Banki identyfikują wiele możliwości związanych ze zrównoważonym 
finansowaniem…

…jednak szereg czynników ogranicza możliwości związane z ESG

Źródło: 11th annual EY/IIF global bank risk management survey

Brak 
niezbędnych 

danych

Niejasne 
oczekiwania 
regulacyjne/ 
nadzorcze

Brak 
uzgodnionych 

metodyk

Brak standardów 
sektorowych

Banki muszą zrobić więcej, aby pokonać bariery i czerpać korzyści 
ze zrównoważonego rozwoju

Potrzeba włączenia ESG do ram 
zarządzania ryzykiem1

Potrzeba podjęcia działań 
w kwestii różnorodności płci2

Potrzeba wspólnej taksonomii 3

Potrzeba wspólnych standardów 
w zakresie ujawnień ESG4

Konieczność wyeliminowania 
Greenwashingu5

59% 46% 43% 37%
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