
Jak będzie nowa 
rzeczywistość i jak się 
do niej dostosować?
Deloitte, 10 kwietnia 2020 r.
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Pandemia COVID-19 wywołała spore zamieszanie, zmuszając wszystkich do skupienia się na tym, co dzieje 
się „tu i teraz”
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Allegro

Coronavirus

Facebook

Netflix

Librus

Zmiana popularność wyszukania  w czasie (na podstawie Google Trends)
Statystyki dzienne dotyczące COVID-19

Tarcza antykryzysowa

Nauka zdalna

Prognozy dotyczące

ożywienia gospodarczego

Rozgrywki polityczne

Niestabilność giełd

Najwyższe standardy higieny

Wzrost bezrobocia

Zakażeni celebryci

Szum : niepożądane zakłócenia sygnału

Sygnał: Istotna informacja, umożliwiająca określenie „nowej rzeczywistości”
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... ale tylko dzięki wyraźnym sygnałom będziemy w stanie rozpoznać „nową rzeczywistość” i 
sformułować najważniejsze pytania

Praca i nauka zdalna

Zdrowie w ujęciu holistycznym 

(umysł i ciało)

Szybka digitalizacja

1
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3

KLUCZOWE PYTANIAWYRAŹNE SYGNAŁY

Jak zmieni się zachowanie klientów?

Jak dostosują się przedsiębiorstwa?

Czy władze państwowe staną na 

wysokości zadania?
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Czy nieprzewidywalne staje się normą?

Nieoczekiwane wstrząsy gospodarcze nabierają charakteru cyklicznego...

Źródło: https://www.visualcapitalist.com/

https://www.visualcapitalist.com/
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...i powodują przyspieszenie aktualnych trendów raczej niż stworzenie nowych

Smartfony

Platformy społecznościowe

Media społecznościowe

E-sport

COVID-19
Globalny kryzys

finansowy

Zdrowie w ujęciu holistycznym 

(umysł i ciało)

Szybka digitalizacja

Praca i nauka zdalna

Zamach na
World Trade Center

Dostęp do Internetu

Handel elektroniczny

Upowszechnienie telefonów

komórkowych
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Co będzie normą w świecie po pandemii?

Pandemia może spotęgować oddziaływanie znanych czynników, kształtujących przyszłość …
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Społeczeństwo

Technologie

Środowisko

Gospodarka

Polityka

Druk 3D Sztuczna 
inteligencja

Rzeczywistość 
rozszerzona

Automatyzacja Blockchain Zmiana
klimatu

Technologia
chmury

Poszukiwanie 
wykwalifikowanych 

specjalistów

Koncentracja
zasobów 

finansowych

Crowd-
sourcing

Monetyzacja
danych

Popyt na 
produkty 

spersonalizowane

Cyfryzacja Wzrost 
popularności 

rękodzieła

Władza w rękach 
kobiet

Aktywna 
ochrona 

środowiska

Wzrost 
znaczenia 

przejrzystości

Technologie 
geoprzestrzenne

Globalizacja Koalicje 
branżowe

Internet
rzeczy

Pracownicy 
wiedzy

Masowe 
migracje

Nowa generacja 
pracowników

Modele 
partnerskie

Decentralizacja 
władzy

Uwarunkowania 
regulacyjne

Zmienność cen
zasobów

Wyczerpywanie się 
zasobów

Ekonomia 
współpracy

Media 
społecznościowe

Niepokoje 
społeczne

Technicyzacja 
opieki 

zdrowotnej

Organizacje 
terrorystyczne

Urbanizacja
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Czego nie wiemy o przyszłości po pandemii?

... opiniotwórcy mają spolaryzowane opinie na temat przyszłości globalizacji i roli państw …

Wiele krajów będzie miało problemy ze 

względu na słabość aparatu 

państwowego. I wiele sobie z tym nie 

poradzi. 

Richard N. Haass.…

Ciężko dopatrzyć się w tym czegoś 

więcej prócz nasilenia tendencji 

nacjonalistycznych, rywalizacji wielkich 

mocarstw czy zmiany sojuszy 

strategicznych. 

G. John Ikenberry

Ta pandemia może być gwoździem do 

trumny globalizacji gospodarki.

Robin Niblett

Pandemia przyspieszy jedynie zmianę, 

która zaczęła się już wcześniej: centrum 

globalizacji przeniesie się z USA do Chin.

Kishore Mahbubani

Mamy wiele przykładów siły ludzkiego 

ducha: odporności, zaradności i 

umiejętności przywódczych. 

Nicholas Burns 

Pandemia wzmocni instytucję państwa i 

tendencje nacjonalistyczne. Nastąpi 

odwrót od nadmiernej globalizacji i 

wzrost znaczenia władz państwowych.

Stephen M. Walt…

To nie jest koniec świata ścisłych 

współzależności. Pandemia sama w 

sobie jest dowodem ich istnienia. 

Shivshankar Menon

Nawet jeżeli Stany Zjednoczone 

pozostaną światową potęgą, nie 

zapewnią sobie bezpieczeństwa bez 

pomocy innych państw. 

Joseph S. Nye, Jr...

Globalne łańcuchy dostaw już 

wcześniej odczuwały poważne 

problemy, zarówno natury 

ekonomicznej, jak i politycznej.

Shannon K. O’Neil

Pandemia jest dla 

świata równie 

wielkim wstrząsem, 

jak zburzenie Muru 

Berlińskiego czy 

upadek banku 

Lehman Brothers.

Źródło: https://www.foreignpolicy.com/

https://www.visualcapitalist.com/
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Czego nie wiemy o świecie po pandemii?

Czy efektywność działania firm będzie mieć większe 
znaczenie od jego odporności?
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ciężkie czasy?

Will companies prioritize 
efficiency over resilience?

Efektem ubocznym wzrostu 
efektywności działania jest spadek 
odporności wskutek zmniejszenia 
dywersyfikacji i redukcji marginesu 
bezpieczeństwa.

Wzrost efektywności oddziałuje 
również na pracowników: firmy 
oferują elastyczne warunki 
zatrudnienia i ograniczają 
świadczenia pracownicze (np. 
opiekę zdrowotną).

Czy zmienią się oczekiwania 
akcjonariuszy: Czy nastąpi zmiana 
priorytetów, a odporność i 
powtarzalności wyników w 
hierarchii priorytetów zajmie 
miejsce efektywności działania i 
optymalizacji wyników 
finansowych?

Silne państwowo koncentruje się na 
zapewnieniu stabilności, działaniach 

nadzorczych, regulacyjnych, a w razie 
potrzeby narzuca ograniczenia.

Słabe państwo wspiera obywateli i firmy, zapewniając 
niezbędną infrastrukturę. Sprawdza się solidarność 

państw.

Priorytetem dla firm 
jest efektywność

działania i 
generowanie 

zysków z 
zaangażowanego 

kapitału

… zostawiając nas z dwom istotnymi nieodpowiedzianymi pytaniami

Priorytetem dla firm 
jest odporność i 
powtarzalność 

wyników.

Who to trust when next strikes 
happen?

Zdarzenia nieprzewidywalne wystawiają 
na próbę instytucje publiczne, 
przedsiębiorstwa, społeczeństwa i ich 
członków.

Pandemia, tak jak każdy inny kryzys, 
wymusza weryfikację misji i 
postrzegania instytucji publicznych, 
celów ich działalności oraz zachowań
ludzi o charakterze przystosowawczym. 
(Czy obywatele będą poszukiwać opieki 
i ochrony przed kryzysami w 
strukturach państwa?)

Pandemia jest również sprawdzianem 
solidarności międzynarodowej w 
procesie przeciwdziałania skutkom 
kryzysu. Ukształtuje ona przyszły model 
działania w sytuacjach kryzysowych i 
zdecyduje, czy poszczególne państwa 
będą działać samodzielnie, czy wspólnie 
ponosić ryzyko i koszty.

Czy efektywność firm będzie 
mieć większe znaczenie od 
jej odporności?

Komu będzie można zaufać, gdy 
otrzymamy następny cios?

2

1
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Priorytetem w działalności firm jest 
efektywność działania i generowanie 
zysków z zaangażowanego kapitału.

Priorytety działalności silnego państwa: 
stabilność, nadzór, zagadnienia 
legislacyjne, w razie konieczności -
nakaz izolacji. 

Słabe państwo wspiera obywateli i 
firmy, zapewniając niezbędną 
infrastrukturę; sprawdza się solidarność 
społeczna.

Priorytetem w działalności firm jest 
odporność i powtarzalność wyników 
finansowych.

• Status quo

Z jakimi rodzajami niepewności przyjdzie nam mierzyć się po pandemii?

Odpowiedź na te pytania prowadzą do różnych scenariuszu przyszłości

Kluczowe strategiczne KPI: wzrost rok do 
roku, realizacja marży zysku, redukcja 
kosztów i zwrot z zaangażowanego 
kapitału.

Na rynkach lokalnych najlepiej sprawdzają 
się globalne modele i globalne firmy. 
Kluczowym warunkiem sukcesu pozostaje 
efekt skali. 

Najważniejsze czynniki sukcesu w 
budowaniu efektywności to redukcja 
kosztów zatrudnienia (arbitraż ceny pracy), 
standaryzacja i automatyzacja.

Wszystkie zasoby firmy (w tym pracownicy) 
podlegają bezwzględnej optymalizacji.

Opracowanie i utrzymanie sprawnych 
systemów ubezpieczeń społecznych, 
obejmujących np. opiekę zdrowotną, 
dostęp do żywności i wody, zabezpieczenie 
finansowe, zasoby naturalne, energię, 
obronność, transport, infrastrukturę 
informatyczną, szkolnictwo. 

Obywatele i firmy uznają systemy 
ubezpieczeń społecznych za godne 
zaufania i łatwo dostępne.

Państwa tworzą i utrzymują otwarty model 
infrastruktury, ale zakres ich kontroli nad 
infrastrukturą jest bardzo ograniczony. 

Systemy ubezpieczeń społecznych 
uzupełniają rozwiązania / produkty 
oferowane przez firmy prywatne (np. tam, 
gdzie nie funkcjonują państwowe systemy 
emerytalne), cieszące się zainteresowaniem 
obywateli (np. zaopatrzenie w żywność, 
lokalne sieci energetyczne). 

Nie wszyscy obywatele mają równy dostęp 
do systemu ubezpieczeń społecznych, co 
zmusza ich do samodzielnego dbania o 
zaspokajanie swoich potrzeb.

Kluczowe strategiczne KPI: budowanie 
zaangażowania i lojalności klientów, 
powtarzalność przychodów, stosunek 
kosztów zmiennych do stałych, dźwignia 
finansowa / poziom zadłużenia, 
dywersyfikacja strumieni przychodów, 
wartość w perspektywie długoterminowej.

Priorytetem jest zrównoważony rozwój w 
skali lokalnej i globalnej (bez szkody dla 
lokalnych społeczności, z zachowaniem 
zasad uczciwej konkurencji).

Ważniejsze od wielkości dochodów staje się 
zróżnicowanie jego źródeł; znaczenia 
nabiera „lekkość” aktywów i elastyczność 
zobowiązań.

Odporność wszystkich elementów łańcucha 
wartości (np. bezpieczeństwo pracowników, 
racjonalizacja łańcuchów dostaw) staje się 
zagadnieniem priorytetowym.
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Wpływ pandemii na konsumentów (1/2)

Will companies prioritize

efficiency over resilience?

Konsumenci mają zaufanie do 

instytucji państwowych i czują się 

bezpieczni, jeżeli chodzi o 

zaspokojenie podstawowych 

potrzeb społecznych.

Osoby dobrze sytuowane kupują 

dodatkowe polisy ubezpieczeniowe, 

uzupełniające podstawowy zakres 

ochrony, oferowany przez państwo.

Konsumenci są przekonani  o 

konieczności regulacji nakładanych 

przez państwo w celu wzmocnienia 

ochrony osób indywidualnych.

Przyszłe postawy konsumentów mogą kształtować się zgodnie z czterema różnymi scenariuszami

Who to trust when next 

strikes happen?

Ochronę socjalną (choć niepełną) 

zapewniają pracodawcy.

Obywatele muszą samodzielnie 

zabezpieczać się przed ryzykiem, 

którego nie uwzględnia ochrona 

socjalna (takim jak np. braki w 

zaopatrzeniu w żywność, 

bezrobocie), co pozostawia miejsce 

na inicjatywy społeczne i 

podejmowane przez pracodawców.

Konsumenci są nastawieni na 

oszczędzanie, a podstawowe 

potrzeby społeczne stają się 

priorytetem.

Sprawdzają się metody działania, 

stosowane przez firmy rodzinne 

(np. planowanie długoterminowe w 

oparciu o wartość).

Możemy ufać falochronom 

zbudowanym przez państwo

Możemy ufać naszym 

pracodawcom: dużym i 

małym

Silne państwo
Efektywne firmy

Słabe państwo
Odporne firmy

1

2

4

3

Czy efektywność działania firm będzie mieć większe 

znaczenie od jego odporności?
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ciężkie czasy?

Silne państwowo koncentruje się na 
zapewnieniu stabilności, działaniach 

nadzorczych, regulacyjnych, a w razie 
potrzeby narzuca ograniczenia.

Słabe państwo wspiera obywateli i firmy, zapewniając 
niezbędną infrastrukturę. Sprawdza się solidarność 

państw.

Priorytetem dla firm 
jest efektywność

działania i 
generowanie 

zysków z 
zaangażowanego 

kapitału

Priorytetem dla firm 
jest odporność i 
powtarzalność 

wyników.
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Czy efektywność działania firm będzie mieć większe 

znaczenie od jego odporności?

K
o

m
u

 b
ęd

zie m
o

żn
a 

zau
fać, 

gd
y zn

ó
w

 n
ad

ejd
ą 

ciężkie czasy?
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Wpływ pandemii na konsumentów (2/2)

Will companies prioritize 

efficiency over resilience?

Konsumenci uważają, że 
bezpieczeństwo zapewnią im inicjatywy, 
podejmowane na poziomie lokalnym 
(mikro), solidarność społeczna i 
możliwość nabycia polisy 
ubezpieczeniowej. Rozkwita kultura 
startupów.

Konsumenci i przedsiębiorstwa mogą 
samodzielnie tworzyć programy 
ubezpieczeń na poziomie lokalnym, 
często z wykorzystaniem modeli 
crowdsourcingowych i technologii 
rozproszonej.

Konsumenci stają się bardziej oszczędni, 
kupują polisy ubezpieczeniowe, 
zapewniające zaspokojenie 
podstawowych potrzeb społecznych. 
Ważne jest posiadanie zasobów 
finansowych i brak zadłużenia. Wynajem 
staje się bardziej atrakcyjny niż prawo 
własności.

Przyszłe postawy konsumentów mogą kształtować się zgodnie z czterema różnymi scenariuszami

Who to trust when next 

strikes happen?

Konsumenci czują się bezpieczni 
dzięki systemom ochrony, 
zapewnianym przez państwo i 
pracodawców.

Bezpieczeństwo staje się ważniejsze 
od prywatności czy wolności (np. 
kontrola połączeń komórkowych, 
sieciowych lub gromadzenie danych 
biometrycznych przez organy 
państwowe).

Konsumenci są zainteresowani 
przede wszystkim usługami i 
możliwością korzystania z aktywów, 
często finansowanych kredytami. 

Sami musimy kupić sobie 

tarcze ochronne

Wszyscy musimy zmieścić się 

pod żelazna kopułą

Słabe państwo
Efektywne firmy

Silne państwo
Odporne firmy

Silne państwowo koncentruje się na 
zapewnieniu stabilności, działaniach 

nadzorczych, regulacyjnych, a w razie 
potrzeby narzuca ograniczenia.

Słabe państwo wspiera obywateli i firmy, zapewniając 
niezbędną infrastrukturę. Sprawdza się solidarność 

państw.

Priorytetem dla firm 
jest efektywność

działania i 
generowanie 

zysków z 
zaangażowanego 

kapitału

Priorytetem dla firm 
jest odporność i 
powtarzalność 

wyników.
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Jakie możliwości będzie miała dzisiejsza trzydziestolatka w świecie po pandemii?

Każdy scenariusz implikuje odmienny przyszły typ kariery zawodowej / profil konsumenta...

Możemy ufać naszym pracodawcom: 

dużym i małym

Możemy ufać falochronom zbudowanym 

przez państwo

Sami musimy kupić sobie tarcze 

ochronne

• Pracuje w firmie rodzinnej, która - choć 

działa efektywnie - nie jest w stanie 

sprostać konkurencji na rynku globalnym.

• Tania siła robocza i tanie zasoby 

wykorzystuje paru lokalnych gigantów. 

• Stałym elementem nowej rzeczywistości 

są indywidualne środki zapewniające 

minimum socjalne, często oferowane 

przez lokalne sieci wsparcia.

• Ważna jest samowystarczalność, dlatego 

bardziej niż kiedyś dba o siebie i swoje 

zdrowie, by zminimalizować skutki 

oddziaływania negatywnych czynników 

zewnętrznych.

• Ograniczyła wydatki do rzeczy naprawdę 

niezbędnych. Mniej podróżuje, a wakacje 

spędza zwykle w Polsce.

• Zaryzykowała i otworzyła firmę 

internetową, zachęcona mechanizmami 

redukcji ryzyka, oferowanymi przez 

państwo (podstawowy dochód, środki na 

innowacje).

• Wraz z przyjaciółmi korzysta z 

darmowego dostępu do bezpłatnych 

szkoleń dobrej jakości, ułatwiających 

zmianę zawodu i osiągnięcie sukcesu na 

globalnym rynku pracy. 

• Kraj jest otwarty, przyciąga 

poszukiwanych specjalistów (np. lekarzy, 

programistów, inżynierów) z innych 

państw regionu.

• Dobro społeczne leży jej na sercu, dlatego 

uczestniczy w wielu inicjatywach 

społecznych (np. dotyczących ochrony 

środowiska).

• Pracuje w międzynarodowej korporacji, w 

której warunkiem przetrwania jest 

generowanie wzrostu i innowacyjność.

• Jest nastawiona na współzawodnictwo, 

stała się egocentryczna, bardziej 

obchodzi ją własne dobro niż dobro 

społeczne. Przetrwanie wymaga 

koncentracji na pieniądzach i władzy a 

mniej na zdrowiu.

• Musi przede wszystkim oszczędzać: 

wychowuje syna, którego chce wysłać na 

studia za granicę, bo od tego zależy jego 

przyszłość.

• Nową normą stały się konflikty społeczne, 

bo państwo niewiele może zaoferować 

młodym ludziom.

• Jej praca w dużej, międzynarodowej 

korporacji jest stale zagrożona, co 

powoduje stałą presję i strach przed 

społeczną degradacją. 

• Miejsce firm lokalnych i startupów 

zajmują wielkie, międzynarodowe 

koncerny.

• Niektórzy z jej przyjaciół muszą korzystać 

z lokalnych sieci społecznościowych i 

ubezpieczeń państwowych, by zapewnić 

sobie minimum egzystencji

• Jest ostrożna i stroni od ryzyka. Nie 

zaciąga długów i stara się oszczędzać.

• Powodzi jej się dobrze - żyje na wysokiej 

stopie, ale rozwarstwienie społeczne 

pogłębia się.

Wszyscy musimy zmieścić się pod 

żelazna kopułą

Słabe państwo
Efektywne firmy

Silne państwo
Odporne firmy

Silne państwo
Efektywne firmy

Słabe państwo
Odporne firmy01 02 03 04
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Branże najbardziej zagrożone w poszczególnych scenariuszach

... i odmienne wyzwania gospodarcze

UmiarkowaneZnaczące NeutralnePotencjalne skutki : Pozytywne

• Opieka zdrowotna

• Bankowość

• Ubezpieczenia

• Transport

• Handel detaliczny i dobra konsumpcyjne

• Motoryzacja

• Przemysł wytwórczy

• Sektor energii i zasobów naturalnych

• Opieka zdrowotna

• Bankowość

• Ubezpieczenia

• Transport

• Handel detaliczny i dobra konsumpcyjne

• Motoryzacja

• Przemysł wytwórczy

• Sektor energii i zasobów naturalnych

• Opieka zdrowotna

• Bankowość

• Ubezpieczenia

• Transport

• Handel detaliczny i dobra konsumpcyjne

• Motoryzacja

• Przemysł wytwórczy

• Sektor energii i zasobów naturalnych

• Opieka zdrowotna

• Bankowość

• Ubezpieczenia

• Transport

• Handel detaliczny i dobra konsumpcyjne

• Motoryzacja

• Przemysł wytwórczy

• Sektor energii i zasobów naturalnych

Możemy ufać naszym pracodawcom: 

dużym i małym

Możemy ufać falochronom zbudowanym 

przez państwo

Sami musimy kupić sobie tarcze ochronne

Dzisiaj

Wszyscy musimy zmieścić się pod żelazna 

kopułą

Słabe państwo
Efektywne firmy

Silne państwo
Odporne firmy

Silne państwo
Efektywne firmy

Słabe państwo
Odporne firmy01 02 03 04
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Jakie są niezbędne działania, zapewniające lepszą pozycję na przyszłość?

Odbierane na bieżąco wyraźne sygnały zmuszają poszczególne branże do adaptacji bez względu na scenariusz

Usługi finansowe Ubezpieczenia
Handel detaliczny i dobra 

konsumpcyjne

• Szybkie wdrożenie cyfrowych kanałów 
sprzedaży i obsługi klienta

• Wdrożenie rozwiązań, dopasowanych do 
specyfiki sektora, umożliwiających 
wykorzystanie możliwości, pojawiających 
się w poszczególnych branżach (takich jak 
e-commerce czy opieka zdrowotna)

• Wdrożenie produktu kredytu e-commerce 
w celu skompensowania spadku sprzedaży 
w sklepach

• Rozwój elastycznych, skalowalnych, 
zdalnych systemów IT

• Weryfikacja apetytu na ryzyko i wdrożenie 
cyfrowych systemów zarządzania kredytami 
zagrożonymi (elektroniczna platforma 
handlu portfelami)

• Zmniejszenie zasięgu sieci fizycznej i 
wielkości centrali, zwiększenie 
automatyzacji i redukcja ryzyka

• Opracowanie nowych propozycji wartości, 
np. dla mikroprzedsiębiorstw (produkty 
niskiego ryzyka, ułatwiające ponowne 
uruchomienie spółek uśpionych) i dla 
obszarów finansowanych aktywami

• Szybkie wdrożenie cyfrowych kanałów 
sprzedaży i obsługi klienta (w tym 
obsługi szkód)

• Transformacja front-office (np. 
agentów) i back office

• Strategia zwiększenia sprzedaży 
ubezpieczeń zdrowotnych i ochrony 
zdrowia - wykorzystanie wzrostu 
świadomości zdrowotnej 
społeczeństwa

• Rozwój elastycznych, skalowalnych, 
zdalnych systemów IT

• Całkowite przestawienie na cyfrowe 
kanały komunikacji, sprzedaży i obsługi 
klienta

• Dostosowanie sieci fizycznej do nowej 
rzeczywistości, np. zwiększenie udziału 
handlu elektronicznego i modelu click
& collect

• Opracowanie nowego modelu 
łańcucha dostaw, umożliwiającego 
zaspokojenie zmiennego popytu

• Dostosowanie podaży do popytu 
mikrorynkowego

• Dostosowanie oferty produktowej do 
rosnącego zapotrzebowania na 
produkty prozdrowotne i dbałość o 
własne zdrowie
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Motoryzacja

• Zwiększenie elastyczności zatrudnienia 
(np. automatyzacja i redukcja zakresu 
czynności, wykonywanych ręcznie w 
dziale HR) oraz zamienności miejsc 
pracy

• Opracowanie nowego, elastycznego 
modelu łańcucha dostaw (np. systemu 
o wysokiej odporności), 
dopasowanego do zmienności popytu

• Zwiększenie udziału w rynku rozwiązań 
wspólnych (np. car sharing)

• Rozwój elastycznych, skalowalnych, 
zdalnych systemów IT
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