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Warszawa, 6 lutego 2019 r. 

Informacja prasowa 

 

 

Specjaliści z dziedziny finansów w ciągu najbliższych trzech lat 
muszą udoskonalić swoje umiejętności – wynika z badania 

Future of Finance 
 

Ponad 20 proc. zadań finansowych zostanie w najbliższej przyszłości 
zautomatyzowana, co powoduje, że aktualne kompetencje specjalistów z 
dziedzy finansów będą musiały się znacząco zmienić. 90 proc. zespołów 

finansowych nie posiada przy tym umiejętności cyfrowych.  
Lukę tę wypełnia zaktualizowana Kwalifikacja Profesjonalna CIMA oraz nowe 

Ramy Kompetencji CGMA  
 
Większość zespołów finansowych i specjalistów z dziedziny finansów nie rozwija swoich 
umiejętności dostatecznie szybko, aby uwzględniać w ramach posiadanych kompetencji 
wpływ sztucznej inteligencji, automatyzacji procesów oraz innych technologii – wynika 
z białej księgi zatytułowanej Re-inventing finance for a digital world, która powstała w 
oparciu o badanie Future of Finace przeprowadzone przez Chartered Institute of 
Management Accountants (CIMA).  
 
Ponad 50 proc. globalnych liderów fiansów uważa, że kompetencje ich zespołów muszą 
się znacząco zmienić w ciągu najbliższych trzech lat w efekcie przejmowania 
tradycyjnych zadań przez nowe technologie. Potencjałem, jaki widzą w tej sytuacji jest 
większy nacisk na tworzenie wartości dla przedsiębiorstwa dzięki automatyzacji 
powtarzalnych zadań. Zmianę tę ułatwi specjalizacja w takich obszarach jak analiza 
danych, zarządzanie cyber ryzykiem i modele biznesowe. Dodatkowo wspomoże ją 
konieczność zmiany sposobu myślenia, by być w stanie stale się uczyć, oduczać i 
odświeżać wiedzę, umieć radzić sobie z kompleksowymi sytuacjami oraz działać w 
coraz bardziej elastycznym środowisku. 
 
Jak pokazuje badanie Future of Finance, którego wyniki opierają się na spostrzeżeniach 
ponad 5,5 tys. specjalistów z dziedziny finansów z ponad 2 tys. publicznych i prywatnych 
organizacji różnej wielkości z 150 krajów: 
 

• 61 proc. specjalistów z dziedziny finansów przewiduje, że przynajmniej 20 proc. 
zadań finansowych zostanie zautomatyzowana w ciągu najbliższych trzech lat 

• ponad połowa (55 proc.) już zauważyła przestawienie się na automatyzację 
procesów. 

 
- Ciągły rozwój nowych technologii powoduje niespotykane dotąd tempo i skalę zmian. 
Firmy muszą stale podnościć swój potencjał, aby wykorzystać nowe możliwości i 
zachować rentowność. To samo dotyczy specjalistów z dziedziny finansów. Zmieniające 
się środowisko stanowi dla nich ogromną szansę wyjścia poza dotychczasową, 
techniczną strefę komfortu i wykorzystania rozwijających się technologii jako sposobu 
na tworzenie wartości dla swoich organizacji. Jednak aby sprostać wyzwaniu, będą 
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musieli doskonalić nowe umiejętności i kompetencje, by utrzymać łatwość znalezienia 
zatrudnienia i być konkurencyjnymi w cyfrowym świecie. 

Posiadając 100-letnie dziedzictwo bycia czołową organizacją zrzeszającą profesję 
rachunkowości zarządczej, 31 stycznia 2019 r. przedstawiliśmy udoskonaloną 
Kwalifikację Profesjonalną CIMA, Ramy Kompetencji CGMA oraz kurs Digital Mindset, 
aby zaoferować specjalistom z dziedziny finansów, naszym członkom i studentom 
narzędzia oraz zasoby, które pomogą im rozwinąć skrzydła w erze cyfrowej. Tak jak 
robiliśmy to w przeszłości, chcemy ich wspomóc w osiągnięciu pełnego potencjału – 
powiedział Jakub Bejnarowicz, dyrektor regionalny na Europę, Association of 
International Certified Professional Accountants. 

Wnioski płynące z białej księgi Re-inventing finance for a digital world uzupełniają inne 
badanie – Agile Finance Unleashed, którego wyniki zostały opublikowane przez 
Association of International Certified Professional Accountants (Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości – organizację 
stworzoną wspólnie przez CIMA i AICPA) oraz firmę Oracle. Według nich 90 proc. 
zespołów finansowych nie posiada aktualnie umiejętności, aby wspomagać cyfrową 
transformację i wspierać zdolność firm do rozwoju oraz podejmowania lepszych 
korporacyjnych decyzji.  

Pełna treść raportu Future of Finance oraz więcej informacji nt. Kwalifikacji 
Profesjonalnej CIMA, Ram Kompetencji CGMA i kursu Digital Mindset dostępne są na 
stronie cimaglobal.com/future 

 
Dodatkowe informacje: 
 
W ciągu 18 miesięcy CIMA skonsultowała się z ponad 5,5 tys. specjalistów z dziedziny finansów 
z ponad 2 tys. publicznych i prywatnych organizacji różnej wielkości w 150 krajach, 
przeprowadzając wywiady, panele dyskusyjne i globalną ankietę. Naszym celem było zebranie 
różnych poglądów organizacyjnych, zrozumienie i zbudowanie złożonego obrazu roli, jaką w 
biznesie odgrywają specjaliści z dziedziny finansów, a także ustalenie kompetencji i 
umiejętności, których oczekują pracodawcy, i określenie, jak zmieniają się one w cyfrowym 
świecie. 
 
Wyniki badania Future of Finance opublikowane w białej księdze zatytułowanej Re-inventing 
finance for a digital world pomogą CIMA przeprowadzić organizacje przez okres niezwykłych 
zmian. Dzięki nim zapewnimy członkom i studentom odpowiednie umiejętności i kompetencje, 
aby sprostać potrzebom współczesnego świata biznesu. 
 
Szczegóły zmian wprowadzanych przez CIMA w kwestii oferowanych zasobów edukacyjnych:  
 

• Zaktualizowana Kwalifikacja Profesjonalna CIMA, która w dużej mierze 
koncentruje się na cyfrowych finansach, aby kształcić specjalistów, którzy 
potrafią w pełni wykorzystać potencjał nowych technologii i danych, by tworzyć 
wartość dla organizacji, jednocześnie wspierając firmy w identyfikacji i 
łagodzeniu zagrożeń, także tych związanych z cyberbezpieczeństwem. 

• Zaktualizowane Ramy Kompetencji CGMA, które włączają nowy obszar 
umiejętności cyfrowych do czterech aktualnych obszarów obejmujących wiedzę 
techniczną, biznesową, przywódczą i umiejętności ludzkie.  

http://www.cimaglobal.com/future
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• Profesjonalny kurs Digital Mindset, który zwiększy kompetencje i 
umiejętności członków CIMA dzięki pakietowi CPD opartemu o automatyzację, 
blockchain, cyberbezpieczeństwo, analizę danych i etykę. 

 
 

Założony w 1919 r. Chartered Institute of Management Accountants (Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA) jest czołową 
i jednocześnie największą światową organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej. CIMA zrzesza 
ponad 232 000 członków i studentów ze 177 krajów, którzy zajmują kluczowe stanowiska w świecie biznesu. Członkowie i 
studenci CIMA pracują w przemyśle, handlu, sektorze publicznym i organizacjach non-profit. CIMA ściśle współpracuje 
z pracodawcami i sponsoruje nowatorskie badania, nieustannie aktualizując swoją ofertę kwalifikacji profesjonalnych i 
ustawicznego kształcenia zawodowego oraz ustanawiane przez siebie wymogi doświadczenia zawodowego. Dzięki temu 
Instytut pozostaje najchętniej wybieranym przez pracodawców dostawcą usług edukacyjnych wspierających rekrutację liderów 
biznesu wykształconych w zakresie finansów liderów biznesu. Profesjonalizm i etyka to wartości leżące u podstaw działalności 
CIMA, a każdy członek i słuchacz Instytutu zobowiązany jest do przestrzegania niezawodnych standardów. Taki model działania 
łączy uczciwość, wiedzę i doświadczenie z przemyślaną wizją rozwoju. 

CIMA i American Institute of CPAs (AICPA) wspólnie stworzyły kwalifikację Chartered Global Management Accountant (CGMA). 
Tytuł CGMA – Chartered Global Management Accountant – ma wzmocnić globalne znaczenie profesji specjalisty ds. 
rachunkowości zarządczej. Desygnacja ta przyznawana jest najbardziej utalentowanym i zaangażowanym specjalistom ds. 
rachunkowości zarządczej, którzy – dzięki dyscyplinie i umiejętnościom – przyczyniają się do osiągnięcia trwałego sukcesu w 
biznesie. 

AICPA i CIMA utworzyły ponadto Association of International Certified Professional Accountants (Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości), organizację reprezentującą branżę rachunkowości 
publicznej i zarządczej na całym świecie. Stowarzyszenie działa na rzecz interesu publicznego oraz rozwoju umiejętności 
zawodowych, kompetencji i szans zatrudnienia posiadaczy tytułów CPA, CGMA oraz innych specjalistów w dziedzinie finansów 
i rachunkowości na całym świecie. 

 
 
Dodatkowych informacji udziela: 
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