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I. Pandemia Covid-19 z perspektywy azjatyckiej (w języku angielskim)
• Przebieg pandemii w Azji i główne wnioski dla Europy.
• Oczekiwany scenariusz powrotu do „nowej” normalności
• Zmiany w zachowaniach konsumentów
• Implikacje dla sektora bankowego i ubezpieczeniowego w średnim terminie

II. „Nowa normalność” – strategiczne scenariusze
• Akcelerowane trendy i główne osie niepewności
• 4 główne scenariusze oraz ich wpływ na konsumenta i możliwe dostosowania przedsiębiorstw
• Kluczowe implikacje dla banków i ubezpieczycieli

III. Scenariusze makroekonomiczne oraz analiza sektorowa
• Perspektywy zmiany PKB i scenariusze wyjścia z recesji
• Wpływ Covid-19 na ryzyko i atrakcyjność branżową

Odc. 1

Webinar: „Nowa normalność” dla sektora usług finansowych w Polsce, Europie i Azji
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Grzegorz Cimochowski

Partner |Strategia| Lider Sektora Usług Finansowych w Polsce

Partner, Wiceprezes Zarządu Deloitte, Lider Sektora Instytucji 
Finansowych w Polsce oraz Lider Doradztwa Strategicznego
w Sektorze Finansowym w Europie Środkowej. Posiada ponad
20 letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu oraz 
doradzaniu dla czołowych instytucji finansowych w Europie 
Środkowo-Wschodniej, Europie Zachodniej oraz Bliskim 
Wschodzie.

Grzegorz specjalizuje się w obszarze strategii, a w szczególności 
strategii i transformacji cyfrowych. Posiada stopień naukowy 
doktora nauk ekonomicznych oraz jedną z pierwszych licencji 
doradcy inwestycyjnego.

Julia Patorska

Partner Associate
Sustainability Consulting Central Europe

Ekspert w obszarze analiz ekonomicznych i środowiskowych.
Ma szeroką wiedzę nt. funkcjonowania sektora publicznego, 
finansowania inwestycji publicznych oraz zjawisk zachodzących 
w gospodarce. Doradza w zakresie prognozowania wpływu 
planowanych regulacji i zmian realizowanych polityk na 
gospodarkę i społeczeństwo, prowadzi badania nad rozwojem 
branż i rynków. Doradza w obszarze analiz ekonomicznych
w zespole Sustainability & Economics znajdując link pomiędzy 
zrównoważonym rozwojem a ekonomią.
Przewodnicząca Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich (TEP).

Posiada wykształcenie ekonomiczne.

Yin, William Pak Cheong

Partner | Strategia i Operacje | Usługi Finansowe
Hong Kong

© 2020. Deloitte Polska

William Yin ma ponad 23-letnie doświadczenie doradcze w 
wiodących międzynarodowych i krajowych instytucjach 
finansowych w Hongkongu, Chinach kontynentalnych i w regionie 
Azji i Pacyfiku. William doradzał przy programach i inicjatywach 
dotyczących transformacji przedsiębiorstw, technologii, redukcji 
kosztów i wydajności procesów, organizacji i  transformacji 
cyfrowej.

William otrzymał tytuł magistra technologii informatycznych na 
University College London oraz tytuł licencjata fizyki na King's
College London.
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• Unfreezing the economy: supply and demand recovery

• Impact on consumers and industries: change in customer behaviours and winning/losing industries

• Impact on banks & insurers: products, channels, segments

Yin, William Pak Cheong

Partner | Strategia i Operacje | Usługi Finansowe
Hong Kong

Odc.1 | Covid-19 learnings from Asia/China

Webinar: „Nowa normalność” dla sektora usług finansowych w Polsce, Europie i Azji
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COVID-19 created a lot of noise focusing almost everybody on „here and now” …
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Allegro

Coronavirus

Facebook

Netflix

Librus

Search interest over time based on Google Trends COVID-19 daily stats

GDP recovery scenarios

Home schooling

Fiscal and monetary packages

Politician’s blame game

Stock market volatility

Hygienic best standards

Unemployment rise

Celebrities testing positive

Noise: Unwanted variation that interferes with signals

Signal: Meaningful information helping to define „new normal”
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… but only strong signals will help sensing “new normal” and formulate key questions 

Remote working & learning

Total health (body & mind)

Digitalization fast track

1

2

3

KEY QUESTIONSSTRONG SIGNALS

How will customers change behavior?

How will corporates adopt?

Will governments pass the test?
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Are black swans bleaching?

Meanwhile unexpected economic shocks become a recurring pattern …

https://www.visualcapitalist.com/
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… and black swans tend to accelerate existing trends rather than create new ones

Smartphone adoption

Community based platforms

Social media

E-sports

COVID-19Global financial crisis

Total health (body & mind)

Digitalization fast track

Remote working & learning

9/11 attacks

Internet access

E-commerce

Mobile phone adoption
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What is pretty obvious in post - COVID world?

Hence, COVID -19 will likely accelerate many well known drivers of the future …
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What is not obvious in post COVID-19 world?

… yet it polarizes opinions of global thinkers around globalization and states..

Many countries will have difficulty 

recovering with state weaknesses and 

failed states becoming even more 

prevalent.

Richard N. Haass

It is hard to see anything other than a 

reinforcement of the movement toward 

nationalism, great-power rivalry, 

strategic decoupling and the like.

G. John Ikenberry

The coronavirus pandemic could be the 

straw that breaks the camel’s back of 

economic globalization.

Robin Niblett

It will only acceleratea change that had 

already begun: a move away from U.S.-

centric globalization toa more China-

centric globalization.

Kishore Mahbubani

There are many examples of the power 

of the human spirit demonstrating 

resilience, effectiveness and leadership.

Nicholas Burns 

The pandemic will strengthen the state 

and reinforce nationalism . We will see 

a further retreat from hyperglobalisation

as citizens look to national governments.

Stephen M. Walt

This is not yet the end of an 

interconnected world. The pandemic 

itself is proof of our interdependence.

Shivshankar Menon

Even if the United States prevails as a 

great power, it cannot protect its 

security by acting alone.

Joseph S. Nye, Jr

Global supply chains were already 

coming under fire, both economically 

and politically.

Shannon K. O’Neil

Like the fall of the 

Berlin Wall or the 

collapse of Lehman 

Brother the 

coronavirus 

pandemic is world 

shattering event.

Source: https://www.foreignpolicy.com/

https://www.visualcapitalist.com/
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Companies focused on 

operational and capital 

efficiency and financial 

plan execution

What is not obvious in post COVID-19 world?

… and leaves us with 2 big unresolved questions

Will companies prioritize efficiency over resilience?
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1

Will companies prioritize 

efficiency over resilience?

Rising efficiency has side effects 

which is increased fragility due to 

removed diversification and 

redundancy

Rising efficiency also impacts 

employees: companies offer flexible 

contract and less employee benefits 

(e.g. healthcare) 

Will shareholders change 

expectations: will new goals put 

more emphasis on resilience and 

repeatability of results or on 

efficiency and optimization of 

financial results?

Strong states / governments are focused 

on stability, surveillance, regulation, 

imposing limitations if needed

Weak states are empowering individuals and 

companies, providing essential infrastructure, 

countries solidarity is proven

Companies focused 

on resilience and 

repeatability of 

financial results 

Who to trust when next 

strikes happen?

Black Swan events are tests for 

public institutions, corporates,

societies and individuals

COVID and other strikes are those 

moments which can re-define 

missions and perceptions of public 

institutions and their goals as well 

as adaptive behaviors of individuals. 

(Will individuals rely on states to 

feel safe and protected for the 

future turmoil?)

COVID also tests countries’

solidarity in mitigating and 

coordinating the crisis and it will 

shape the future model of dealing 

with the crisis (Will countries be left 

by themselves or unite to bear risks 

and costs?)

Will companies prioritize 

efficiency over resilience?

Who to trust when next 

strikes happen?

2
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Companies focused on operational 

and capital efficiency
Strong States / governments are 

focused on stability, surveillance, 

legislative areas, imposing isolation if 

needed

Weak States are empowering 

individuals and companies, providing 

essential infrastructure, countries 

solidarity is proven

Companies focused on resilience and 

repeatability of financial results 

• Status quo
What are post -COVID world uncertainties?

Answer to both questions lead us to different scenarios of the future

Key strategic KPI’s: year on year growth, 

realization of profit margin, costs reduction 

and return on capital.

Global Delivery models and global 

companies are winning locally – effect of 

scale remains as a key winning factor.

Labor work arbitrage, standardization and 

automation as key cost efficiency drivers.

All company resources (including 

employees) are subjected to optimization 

without mercy.

Develop and maintain robust social 

security systems for example: health, 

retirement, food and water, financial, 

resources, energy, military, transport, IT 

infrastructure, education.

Social security systems are perceived by 

individuals and corporates as trustful and 

easily accessible.

States develop and maintain infrastructures 

in an open model but the infrastructure 

controlled by the states is quite limited.

Social security systems are complemented 

by solutions / products provided by 

companies (e.g. no state owned retirement 

system) and often bought by individuals 

(e.g. food provisioning, local energy 

networks).

Social security is not provided to all citizens 

equally and people have to take care of 

themselves.

Key strategic KPI’s: customer engagement 

and stickiness,  revenues repeatability, 

variable to fix costs ratio, leverage / level of 

debt, granularity of revenue streams, long 

term value.

Local and global sustainability (no harm to 

local societies, fair products).

Diversification of income prioritized over 

scale, lighter balance sheets with flexible 

liabilities.

Resilience of all value chain components 

treated with high priority (e.g. employees 

safety, redundancy of supply chains).
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What is the impact on consumers under each scenario (1/2)?

4 different scenarios can shape behavior of consumer in the future 

Will companies prioritize efficiency over resilience?
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Will companies prioritize 

efficiency over resilience?

Consumers trust state owned public 

institutions and feel effectively 

protected with respect to basic 

social needs

Affluent individuals are buying 

additional social security covers to 

complement state basic coverage

Consumers are prone to increase 

state regulation over companies to 

enhance individuals protection

Strong states / governments are focused 

on stability, surveillance, regulation, 

imposing limitations if needed

Weak states are empowering individuals and 

companies, providing essential infrastructure, 

countries solidarity is proven

Companies focused 

on resilience and 

repeatability of 

financial results 

Companies focused on 

operational and capital 

efficiency and financial 

plan execution

Who to trust when next 

strikes happen?

Employees are socially secured by 

companies with some gaps 

Individuals need to organize 

themselves to cover risks from 

which their are not protected (e.g. 

food supply, unemployment) 

leaving space for communities / 

companies

Consumers are more prone to save,

prioritize basic social needs

Approaches of family businesses 

(e.g. long term value based 

planning) works well

We can trust in state’s 

breakwaters
We can trust our employers: 

big and small

STRONG STATES

Efficient companies

WEAK STATES

Resilient companies

1

2

4

3
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What is the impact on consumers under each scenario (2/2)?

4 different scenarios can shape behavior of consumer in the future 

Will companies prioritize efficiency over resilience?
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Will companies prioritize 

efficiency over resilience?

Consumer believe security lies in self 

–organization, in local (micro level) 

solidarity and in ability to buy 

security. Start-up culture is flourishing

Consumers and companies are left 

free to develop security programs by 

themselves on local levels often using 

crowd sourced solutions models and 

distributed technology

Consumers spending is more skewed 

to saving, insuring and buying basic 

social securities, cash and lack of debt 

is important for consumers, owning 

assets is less preferred than renting

Strong states / governments are focused 

on stability, surveillance, regulation, 

imposing limitations if needed

Weak states are empowering individuals and 

companies, providing essential infrastructure, 

countries solidarity is proven

Companies focused 

on resilience and 

repeatability of 

financial results 

Companies focused on 

operational and capital 

efficiency and financial 

plan execution

Who to trust when next 

strikes happen?

Consumers feel secure and 

protected by states with enhanced 

protection from their employers 

Security is prioritized over privacy 

and freedom (e.g. governments 

controlling mobiles, web traffic or 

collecting biometric data)

Consumer spending's are skewed 

towards services and usage which 

are financed often using debt

We need to buy our own 

shields
We need to fit in iron dome 

WEAK STATES

Efficient companies

STRONG STATES

Resilient companies
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How might the life of 30 years old women change in post COVID-19 world?

Each scenario implies different type of career / customer profile …

We can trust our employers:

big and small

We can trust in state’s breakwaters We need to buy our own shields

• She is working for family business which 

is successful but not able to compete on 

global market

• There are few large local companies 

which are profiting from cheap labor and 

resources

• Individual protection measures are the 

new normal with often local supporting 

networks

• Self-sufficiency is important therefore she 

is more selfish than in previous years and 

more caring about health to minimize 

negative impact of external factors

• Her non basic spending is limited and she 

is travelling less and spending holidays 

mostly in Poland

• She took a risk and become digital 

entrepreneur - it as an attractive option 

as governments offers risk sharing 

mechanisms (basic income, innovations 

funds)

• She and her friends have access to free 

high quality education enabling to change 

career paths and excel on global labor 

market

• Country is inclusive and attractive for 

talents (e.g. doctors, programmers, 

engineers) from countries in the region

• She wants to care about common welfare 

and is involved in many social 

movements (e.g. environment 

protection)

• She is working in corporate environment 

in which survival of the fittest is driving 

business and innovation

• She became more competitive and ego-

centric much more caring about her own 

welfare than about common good. 

Survival needs make her focus on money 

and power less on health

• She needs to save years to grow-up son 

and give education abroad which is 

critical for her son to survive in the future

• Social conflict is the new norm as the 

country does not offer many 

opportunities for young people

• Her job in a multinational tycoon is at risk 

causing constant pressure to avoid being 

social drop-outs. Job is top priority

• Multinational tycoons from all over the 

world are replacing local companies and 

start-up’s

• Some of her friends are using local social 

networks mixed with state security to 

provide minimum existential level

• She is conscious in risk taking minimizing 

debt and increasing savings

• She is affluent and enjoys high living 

standards but wealth polarization is high

Today

We need to fit in iron dome 

WEAK STATES

Efficient companies

STRONG STATES

Resilient companies

STRONG STATES

Efficient companies

WEAK STATES

Resilient companies01 02 03 04
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PRIVATE CONSUMPTION:

PUBLIC SPENDING: 

ECONOMY PRODUCTION: 

PRIVATE CONSUMPTION:

PUBLIC SPENDING: 

ECONOMY PRODUCTION: 

PRIVATE CONSUMPTION:

PUBLIC SPENDING: 

ECONOMY PRODUCTION: 

PRIVATE CONSUMPTION:

PUBLIC SPENDING: 

ECONOMY PRODUCTION: 

Which industries are under biggest threat in each scenario?

… and industry challenges 

ModerateSignificant NeutralPossible negative impact: Positive

• Healthcare

• Banking

• Insurance

• Transportation

• Retail and Consumer Goods

• Automotive

• Manufacturing

• Energy & Resources

• Healthcare

• Banking

• Insurance

• Transportation

• Retail and Consumer Goods

• Automotive

• Manufacturing

• Energy & Resources

• Healthcare

• Banking

• Insurance

• Transportation

• Retail and Consumer Goods

• Automotive

• Manufacturing

• Energy & Resources

• Healthcare

• Banking

• Insurance

• Transportation

• Retail and Consumer Goods

• Automotive

• Manufacturing

• Energy & Resources

WEAK STATES

Efficient companies

STRONG STATES

Resilient companies

STRONG STATES

Efficient companies

WEAK STATES

Resilient companies01 02 03 04
We can trust our employers:

big and small

We can trust in state’s breakwaters We need to buy our own shieldsWe need to fit in iron dome 

Today
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Key challenges and opportunities for banking industry

How to thrive in ”new” normal?

RESPOND (SHORT TERM) RECOVER (MID TERM) THRIVE (LONG TERM)
Key opportunities

• Replenish cash at branches and 
ATMs

• Ensure safety of front office 
employees 

• Introduce remote work and assure 
Ops/IT business continuity

• Process “credit holidays” without 
delays

• Implement of sector specific 
solutions to capture boost in certain 
industries (e.g. e-commerce, health 
prevention)

• Review risk appetite and introduce 
digital NPL management systems 
(e.g. electronic trading platform)

• Develop new value propositions e.g. 
for SMEs/Micro companies (low risk 
products helping to restarting 
dormant companies)

• Leverage state aid programs for 
aquisition and cross/up-sell

Digital transformation on fast 
track and hence banks need 
less physical presence 

E-commerce is clear winner 
and banks need to follow

Remote work is likely to stay

Open and beyond banking will 
accelerate

Branch transformation will 
switch gears

Win back reputation after 
financial crisis

• Develop e-commerce consumer 
lending solutions to counterbalance 
drop in traditional sales channels

• Reduce physical network & HQ 
accordingly

• Developing flexible, scalable and 
remote IT/Ops

• Refocus on most attractive and 
resilient industries (e.g. e-commerce, 
healthcare / wellbeeing)

• Create new revenue sources beyond
banking and leverage open banking

2

3

2

3

1

2

3

4

1 1

4

4

5
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Key opportunities

Key challenges and opportunities for insurance industry

How to thrive in ”new” normal?

• Introduce remote workplace 
solutions, improve connectivity 

• Communicate to agents and 
customers

• Launch remote sales processes 
(“quick and dirty” solutions are OK) 

• Control exposure in affected product 
lines – modify T&C & underwriting 
rules (life, travel, trade credit)

• Substitute lost new business  with 
cross- and up-sell 

• Launch anti-churn campaigns 

• Manage shift from investment to 
pure protection products 

• Launch “corona care" products (e.g., 
diagnostic, hospital stay, medical 
assistance)

• Implement remote sales and claims 
processes supported by workflow 
and CRM systems, with reduced 
physical contact with customer 
(video sales calls, remote 
authentication, underwriting, digital 
signature, remote damage 
assessment, telehealth)

Customer shift to alternative 
channels - bancassurance, 
direct (web based and CC)

Increasing demand for health 
solutions

New commercial and retail 
products

Digitalization of processes 
enables automation

Shift to e-commerce – space 
for new insurance products 

• Implement comprehensive health 
care / critical illness / life protection 
products; secure partnerships or 
investments into health-care 
providers

• Implement new commercial products
to reflect new operating models of 
customers (e.g. cybersecurity, 
business interruption, D&O)

• Change back-office processes to allow 
flexible work arrangements, 
AI/analytics to coordinate and control 
complex work (e.g., claims) 

• Accelerate automation of processes, 
benefiting from their digitization

• Shift to cloud (e.g., actuarial tools)

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

5

4

5

RESPOND (SHORT TERM) RECOVER (MID TERM) THRIVE (LONG TERM)
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Choć geneza dzisiejszego spowolnienia jest dalece odmienna, konsekwencje dla gospodarek mogą być analogiczne.

Odmienna geneza kryzysu – skutki podobne

1. Narastające nierównowagi 
w gospodarkach

2. Boom kredytowy i bańki na rynkach 
aktywów

3. Problemy w sektorze finansowym 
(rozrost shadow banking, 
sekurytyzacja, instytucje finansowe 
„zbyt duże by upaść”)

1. Niska konkurencyjność w połączeniu 
z niską jakością instytucji (zwłaszcza 
Hiszpania, Grecja, Portugalia)

2. Zbyt luźna polityka fiskalna (wysokie 
deficyty budżetowe 
i przyrost długu publicznego)

3. Niedostateczny nadzór finansowy

1. Obecne zakłócenia po stronie 
popytu i podaży nie są korektą 
nierównowag rynkowych

2. Kryzys nie jest również 
spowodowany błędami w polityce 
gospodarczej

3. Wysoka niepewność dotycząca 
szoku oraz brak gotowych recept  
„z podręczników”

Główne przyczyny ostatnich kryzysów Dlaczego tym razem jest inaczej?

Kryzys finansowy 2009 Kryzys zadłużeniowy
w strefie euro 2010-2012

„Koronakryzys” 2020
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Zmiana PKB – dynamika prognoz

Prognozy ekonomiczne dla Polski na kolejne kwartały 2020 r. 

Analitycy są zgodni co do 
kierunku zmiany wskaźnika 
PKB, jednak jego siła wciąż
jest niepewna,
a prezentowane prognozy 
są obarczone wysokim 
błędem.

Wzrost gospodarczy w Polsce w 2020 r. według różnych prognoz (roczna dynamika PKB)

Źródło: Opracowanie własne Deloitte na podstawie danych publicznie dostępnych
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Zmiana PKB - implikacje

Prognozy ekonomiczne dla Polski na kolejne kwartały 2020 r. 

Na łatwość wychodzenia ze spowolnienia 
poszczególnych krajów będzie wpływał stopień 
otwarcia gospodarki. Im gospodarka bardziej 
otwarta, tym zewnętrzne czynniki będą silniej 
na nią oddziaływały. 

Słowacja

Czechy

84,09

Rumunia
34,01

64,83

Niemcy
34,92

Grecja
23,58

Włochy
24,38

Francja
23,03

UK
19,87

Polska
44,20

Hiszpania
25,27

Rosja
21,23

Japonia
14,65

Chiny
161,17

USA
10,28

WSKAŹNIK OTWARTOŚCI W 2018 R.

©2020. Deloitte

Im gospodarka bardziej otwarta, tym zewnętrzne 
czynniki będą silniej na nią oddziaływały. Zatem
gdyby Polska radziła sobie bardzo dobrze, ale globalnie 
reperkusje pandemii były by złe, to ze względu na 
otwartość naszej gospodarki będziemy odczuwali 
spowolnienie wolniej.

Równocześnie w sytuacji, kiedy jako Polska będziemy 
gorzej sobie radzić niż reszta świata (a zwłaszcza nasi 
partnerzy handlowi), będzie to nas wspierało
w wychodzeniu z dołka.

Wskaźnik otwartości na handel międzynarodowy 
publikowany przez Konferencję Narodów 
Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD)
w 2018 r. wyniósł dla Polski 44,19, co zapewniło nam 
dość wysoką, 32 pozycję wśród 194 państw). Za nami 
są Niemcy (34,92), Rumunia (34), Włochy (24,38), 
Japonia (14,65) czy Stany Zjednoczone (10,28). 

Liderami otwartości są m.in. Chiny (161,17),
Słowacja (84,09) czy Czechy (64,83) – te kraje dużo 
bardziej są narażone na globalne zawirowania.

Polska
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Lekcja z Chin

Wychodzenie z kryzysu

Chińska gospodarka gwałtownie 

skurczyła się w pierwszym 

kwartale. Realny PKB spadł o 

6,8% w porównaniu z rokiem 

poprzednim (pierwszy taki spadek 

od ponad 40 lat). 

Przed kryzysem oczekiwano 

wzrostu gospodarczego w 

przybliżeniu o 6% - aktywność 

gospodarcza była o około 13% 

niższa niż w przypadku braku 

kryzysu. Realny PKB spadł z 

czwartego do pierwszego kwartału 

w ujęciu rocznym o około 36%

Dane z Chin potwierdzają 
zatem skalę skutków 
blokad, które miały 
miejsce w wielu krajach.

Sprzedaż detaliczna spadła 

w marcu o 15,8% rok do roku. 

Nastąpił gwałtowny spadek 

w większości kategorii, chociaż 

wzrosły wydatki na żywność 

i produkty gospodarstwa 

domowego, podobnie jak wydatki 

na zakupy online. Szczególnie 

gwałtownie spadły wydatki na 

odzież, biżuterię, sprzęt AGD, 

meble i samochody.

Inwestycje w środki trwałe spadły 

o 16,1% w pierwszym kwartale

rok do roku. (w 2019 r. notowany 

wzrost o 5,4%) Inwestycje 

w sektorze prywatnym spadły 

o 18,8%, podczas gdy inwestycje 

w sektorze publicznym spadły 

o 12,8%.

Produkcja przemysłowa odbiła 

w marcu po gwałtownym spadku 

w styczniu i lutym. W pierwszych 

dwóch miesiącach roku produkcja 

przemysłowa spadła o 13,5 %
w porównaniu z rokiem 

poprzednim, ale w marcu już tylko 

o 1,1 %. rok do roku. 

Przemysłowa strona chińskiej 

gospodarki zaczęła się odradzać 

w marcu.

Eksport Chin spadł w marcu 

o 6,6 % rok do roku, podczas 

gdy import spadł tylko o 0,9%. 

To wyniki znacznie lepsze niż 

szacunki ekspertów, którzy 

oczekiwali spadku o 14% i 
9,5%.

Dane z gospodarki chińskiej 

potwierdzają przypuszczenia 

analityków, że odbicie po kryzysie 

będzie bardziej zbliżone do litery 

U - wychodzenie nie będzie nagłe, 

nawet po gwałtownym otwarciu 

gospodarki. Choć moce 

produkcyjne mogą wrócić 

w relatywnie krótkim okresie do 

stanu sprzed pandemii, to 

niepewność wśród konsumentów 

będzie ograniczała popyt 

(w Chinach obecnie szacowany na 

60% sprzed epidemii).
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Mnożniki podażowe i popytowe z macierzy Input-Output

Znaczenie poszczególnych branż dla gospodarki Polski

Rolnictwo
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Przetwórstwo spożywcze

Przemysł lekki

Przemysł chemiczny

Przemysł elektromaszynowy

Usługi komunalne i recycling

Budownictwo

Handel Transport i magazynowanie

Hotelarstwo, gastronomia

Uslugi profesjonalne i 
biznesowe

Usługi finansowe, 
ubezpieczeniowe i dot. 

nieruchomości

Administracja publiczna, 
ochrona zdrowia, edukacja

Kultura, sport i rekreacja
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Mnożnik popytowy (zakup dóbr i usług na potrzeby produkcji w danym sektorze)

Mnożniki sektorowe dla produkcji globalnej w Polsce – produkcja krajowa 

Źródło: Opracowanie własne Deloitte na podstawie analizy tablicy przepływów międzygałęziowych 

Silny wpływ na podaż 
i popyt

Silny wpływ na podaż i 
słaby na popyt

Słaby wpływ na 
podaż i na popyt

Słaby wpływ na podaż i 
silny na popyt

• Kryzys wywołany przez COVID-19 dotyka zarówno strony 
popytowej jak i podażowej gospodarki

• Poszczególne sektory charakteryzują się różnym wpływem na 
końcową produkcję globalną i PKB

• Mnożnik popytowy dla danej branży (np. handlu o wartości 
1,5) oznacza, że 1 zł wydatków na dobra i usługi generuje 
ponad 1,5 zł produkcji w innych branżach

• Mnożnik podażowy danej branży (np. handlu o wartości 2) 
oznacza, że usługi tej branży o wartości 1 zł pozwalają 
wyprodukować w gospodarce dobra i usługi o wartości ponad 
2 zł

• Im wyższy mnożnik podażowy, tym większy wpływ na inne 
branże w gospodarce

• Wśród branż bezpośrednio dotkniętych przez pandemię i 
działania administracyjne handel ma najwyższy mnożnik 
podażowy, istotne znaczenie ma również transport i 
magazynowanie -> przedłużenie zakłóceń w tych branżach 
będzie mieć silny negatywny wpływ na produkcję w innych 
sektorach

• Hotelarstwo i gastronomia ma relatywnie wysoki mnożnik 
tylko od strony popytowej –> nie jest to branża kluczowa dla 
produkcji dóbr i usług przez inne. Popyt na te usługi zgłaszają 
przede wszystkim gospodarstwa domowe.
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Zmiana PKB - skala potencjalnych zakłóceń dla poszczególnych branż i sektorów

Prognozy ekonomiczne dla Polski na kolejne kwartały 2020 r. 

PKB to wskaźnik zagregowany 
dla całej gospodarki, 
poszczególne sektory i branże 
są w różny sposób narażone 
na zawirowania związane
z COVID-19.

Giełda szybko dostrzegła, które 
branże są najbardziej wrażliwe. 
Analiza indeksów może być 
proxy tego, jak mocno 
poszczególne branże zostaną 
poturbowane przez pandemię.

Źródło: Opracowanie własne Deloitte na podstawie WIG 
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Telekomunikacja

Znaczący wzrost transferu danych 
i długości rozmów

Pojawiły się liczne oferty promocyjne 
dla klientów

Płatne serwisy streamingowe są 
szansą dla operatorów

Informatyka

Kwarantanna szansą dla sektora

Przychody z zagranicy wzmacnia 
słaba złotówka

Brak znaczących zagrożeń dla 
funkcjonowania IT

Wiele szans na rozwój

Wpływ COVID-19 na działanie przedsiębiorstw jest odmienny w zależności od branży
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Źródło: Opracowanie własne Deloitte na podstawie GUS

Sektor spożywczy

Dostawy żywności nie zakłócone

Jednorazowy skok popytu po ogłoszeniu 
kwarantanny już zneutralizowany

Spadek eksportu powoduje nadwyżkę 
na rynku krajowym -> Możliwy spadek 
cen żywności
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Są szanse, ale i zagrożenia

Wpływ COVID-19 na działanie przedsiębiorstw jest odmienny w zależności od branży
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Budownictwo

Budownictwo

Wiele budów kontynuowanych, 
choć występują problemy z 
dostępnością pracowników

Niektórzy inwestorzy nalegają na 
przerwanie prac budowlanych na 
czas pandemii

Możliwe kary umowne za 
niedotrzymanie terminów

Nieruchomości

Deweloperzy raportują ciągłość działania

Niskie stopy procentowe powinny 
wspierać rynek

Banki zaostrzają kryteria udzielania 
kredytów hipotecznych

Niepewność wśród potencjalnych 
kupujących (ryzyko obniżenia 
dochodów)

Wynik finansowy i wskaźnik rentowności obrotu netto (%) w 2019 r.

Źródło: Opracowanie własne Deloitte na podstawie GUS
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Więcej zagrożeń niż szans

Wpływ COVID-19 na działanie przedsiębiorstw jest odmienny w zależności od branży
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Odzież

Rozwój ecommerce

Problemem są zamknięte centra 
handlowe

Trzeba ponosić koszty wynajmu 
powierzchni

Możliwe zatory płatnicze; towar zalega 
w magazynach

Motoryzacja 

Spadek popytu na usługi 
transportowe

Niższa sprzedaż samochodów

Problemy z dostawą surowca z Chin 
w przypadku niektórych linii 
produkcyjnych komponentów do 
samochodów

Źródło: Opracowanie własne Deloitte na podstawie GUS
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Webinar: „Nowa normalność” dla sektora usług finansowych w Polsce, Europie i Azji
Pandemia Covid-19 z perspektywy europejskiej oraz wyzwania dla sektora w kontekście przyspieszonej 
transformacji cyfrowej i digitalizacji
Odc. 2 | 30 kwietnia (czwartek) g. 10.00
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I. Perspektywa europejska i kluczowe lekcje dla Polski

• Przebieg pandemii w Europie: reakcja rządów i banków

• 5 kluczowych wyzwań i szans dla Europejskich banków: beyond banking, open banking, 
remote work, reputation and communication, branch transformation

• Inspiracje dla polskiego sektora bankowego

II. Transformacja cyfrowa 

• Trendy i technologie na okres kryzysu /pandemii

• Wyzwania i szanse dla banków związane z przyspieszającą transformacją cyfrową

• Aspekty prawne digitalizacji


