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► The WTO has warned that global trade could
decline by as much as 32% in 2020. 

► Demand for air travel evaporated and new border
controls emerged as the coronavirus spread. 

► Stock markets have been sent reeling, and 
assets of all types have been impacted. 
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COVID-19

• Nie mający precedensu eksperyment
błyskawicznego zahamowania gospodarki
światowej a następnie próby restartu

• Szok podaży wynikający z ograniczeń
administracyjnych

• Szok popytu wynikający z niepewności
zatrudnienia i bezrobocia

• Desynchronizacja popytu z podażą
skutkująca oscylacjami

• Wymagalność kowenantów

• Bankructwa

• Inflacja / deflacja?

• Niestabilność rynków finansowych, 
konserwatywne strategie kredytowania

Supply and demand shocks in the COVID-19 pandemic: An industry and occupation perspective. R. 
Maria del Rio Chanona; Penny Mealy; Anton Pichler; Francois Lafond; J. Doyne Farmer 
https://zenodo.org/record/3759869#.XsGbSi-2yGT











Current model of siloed and parallel private 
networks is unsustainable:
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Logistics provider A

Insurance provider B

Warehouse company C

Working on a shared public infrastructure is much simpler 
and more scalable:

Shared 
public 

blockchain

Efekt sieciowy prywatnych blockchainów jest ograniczony



Prywatność
transakcji

Prywatne
kontrakty

Monitorowanie
transakcji.

Testowanie
kontraktów i

tokenów.

Ochrona przed
kradzieżą tokenów.

Jednak budowa rozwiązań na bazie publicznych blokchain’ów wymaga
spełnienia pięciu kryteriów

https://www.ey.com/en_gl/blockchain



Podsumowanie

20 May 2020Presentation titlePage 16

Skalowalność Rozwiązania, nie 
technologia

Elastyczny model 
biznesowy

Elastyczny model 
operacyjny

Ryzyka 
akceptowalne dla 

rynku, niekoniecznie 
przez regulatorów.

Jasna komunikacja 
do rynku.

Okno możliwości jest 
dłuższe niż sądzisz

Chwilowa nieuwaga 
nie oznacza 
bezkarności
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