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Pandemia wywarła szczególnie dotkliwy wpływ na młodych ludzi. Wbrew oczekiwaniom 
nie spowodowała jednak wzrostu niepokoju i pesymizmu. Osoby z pokolenia Y i Z 

wykazują się szczególną odpornością, a w obecnej sytuacji dostrzegają szansę na zresetowanie się.

Pokoleniom Y i Z nie wystarcza już tylko nadzieja, 
że świat po ustaniu pandemii będzie lepszy - chcą być motorem przemian.

Sposobem na przetrwanie kryzysu może okazać się ostrożność w zarządzaniu finansami..

Mimo że działania pracodawców w odpowiedzi na pandemię oceniane są wysoko, 
firmy muszą robić więcej dla dobra społeczeństwa

Podczas pandemii poziom odczuwanego stresu 
nieznacznie się obniżył, prawdopodobnie dlatego, 
że ankietowani spędzają więcej czasu z rodziną, 
a mniej w korkach, zatłoczonych pociągach i metrze, 
a także dlatego, że tempo życia zwolniło.

Mimo że osobista sytuacja finansowa w dłuższej perspektywie 
czasowej jest głównym czynnikiem wywołującym stres,

ponad połowa milenialsów
oraz 43% przedstawicieli pokolenia Z

twierdzi, że byłaby w stanie poradzić sobie 
z nieoczekiwanym dużym wydatkiem.

 

Mimo pozytywnej reakcji na inicjatywy 
firm i pracodawców podejmowane 
w ostatnim czasie, milenialsi 
i przedstawiciele pokolenia Z 
nie uważają, że biznes wywiera 
pozytywny wpływ na społeczeństwo – 
spadek o 10 punktów w porównaniu 
do odpowiedzi udzielonych przed 
wybuchem pandemii.

3 na 5 
przedstawicieli pokolenia Y i Z
jest zdania, że biznes pokazał 
podczas pandemii prawdziwe 
zaangażowanie w sprawy 
społeczne (kwiecień 2019
 – maj 2020).
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Pandemia zwiększyła dodatkowo poczucie odpowiedzialności osobistej respondentów

uczestników badania 
dodatkowego jest zdania, 
że władze rządowe i liderzy 
biznesowi muszą dołożyć 
większych starań w celu 
ochrony środowiska naturalnego, 
lecz niemal dwie trzecie z nich 
obawiają się, że problem ten 
przestanie być postrzegany 
jako priorytetowy ze względu 
na wpływ pandemii na gospodarkę.
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Pandemia pokazała mi 
wyraźnie, że wszyscy 

„jedziemy na tym 
samym wózku”

 

Pandemia pokazała 
mi wyraźnie, 

że ludzie starają 
się postępować 

właściwie

W odpowiedzi na 
pandemię podjąłem 

bezzwłocznie 
działania, aby wywrzeć 

pozytywny 
wpływ na moją

 lokalną społeczność
 

W odpowiedzi na 
pandemię, po zniesieniu 

restrykcji, podejmę 
działania wywierające 

pozytywny 
wpływ na moją 

lokalną społeczność
 

Pandemia zwróciła 
moją uwagę na 
nowe problemy 

i zwiększyła moją 
wrażliwość na 

potrzeby innych 
ludzi w mojej 

lokalnej społeczności

Pandemia zainspirowała 
mnie do podejmowania
 pozytywnych działań, 
abym mógł zmienić 

swoje życie na lepsze

Pandemia zwróciła 
moją uwagę na nowe 
problemy i zwiększyła 
moją wrażliwość na 

potrzeby różnych ludzi 
na całym świecie

Zmiany klimatyczne są głównym powodem zmartwienia dla 
przedstawicieli pokolenia Y i Z. Trend ten nie uległ zmianie nawet po wybuchu pandemii.

... zdrowie psychiczne pozostaje nadal kwestią o krytycznym znaczeniu

W badaniu głównym 1 na 3 respondentów przyznał, że w ostatnim 
roku zdarzyło mu się nie pójść do pracy z powodu stresu. Milenialsi, 
którzy uczciwie informowali o przyczynie swojej nieobecności 3 razy 
częściej odpowiadali, że ich firma zapewnia raczej:

 niewielkie lub zerowe 
wsparcie psychiczne 

16%
duże wsparcie 
psychiczne    

52%
niż

Trzy główne przyczyny obaw odczuwanych przez 
pokolenia Y i Z, wskazane w badaniu dodatkowym 

(kwiecień – maj 2020)

BezrobocieZmiany klimatyczne/
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Regularnie aktualizuję swój budżet, żeby wiedzieć,
ile mogę wydać w danym tygodniu/miesiącu

Uważam, że posiadam odpowiednią wiedzę, aby podejmować
przemyślane decyzje dotyczące swoich finansów

Czuję się pewnie, podejmując decyzje dotyczące
produktów i usług finansowych

Wyznaczyłem sobie jasne cele finansowe
w perspektywie długoterminowej

Wyznaczyłem sobie jasne cele finansowe
na najbliższe pięć lat

% respondentów, którzy zgodzili się z poszczególnymi stwierdzeniami
Badanie główne (listopad 2019 – styczeń 2020) 

Poziom odczuwanego stresu jest niższy...

Niemal 3 na 4 przedstawicieli pokolenia Y i Z twierdzi, że pandemia 
zainspirowała ich do wywierania pozytywnego wpływu na lokalne społeczności.
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