Przełomowe pokolenie
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Przełomowe zmiany stanowią siłę napędową wzrostu i oferują nowe możliwości,
jednocześnie stanowią źródło niepewności dla młodszych pracowników.
Badanie Deloitte „Global Millennial Survey 2019” pokazuje, że pokolenia Y i Z są coraz bardziej pesymistyczne
i nieufne w odniesieniu do swojej sytuacji zawodowej oraz otaczającego je świata.

Poziom optymizmu w odniesieniu
do sytuacji ekonomicznej i społeczno-politycznej jest rekordowo niski.
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uważa, że biznes wywiera
pozytywny wpływ
na społeczeństwo

Przedstawiciele młodszych pokoleń nie ufają tradycyjnym instytucjom...
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w ogóle nie ufa
tradycyjnym mediom
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biznesowym

...są zaniepokojeni sytuacją w otaczającym ich świecie...
3 największe osobiste
obawy pokolenia Y
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Zmiana klimatu/ochrona
środowiska/katastrofy
naturalne.

3 największe osobiste
obawy pokolenia Z
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Nierówność dochodowa/podział bogactwa
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w ogóle nie ufa
przywódcom
politycznym

w ogóle nie ufa
przywódcom
religijnym

...sceptycznie podchodzą do bezpieczeństwa online...
Obawia się, że padnie
oﬁarą oszustwa
internetowego

79%
76%

Obawia się, że padnie
oﬁarą kradzieży
tożsamości
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Jest zaniepokojonych tym,
jak przedsiębiorstwa
udostępniają między sobą
ich dane osobowe
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...ich relacje z mediami społecznościowymi są skomplikowane.
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Uznaje, że ich zdrowie ﬁzyczne
poprawiłoby się, gdyby ograniczyli czas
spędzany w mediach społecznościowych

Uznaje, że gdyby ograniczyli czas spędzany
w mediach społecznościowych, czuliby się
szczęśliwsi
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Przyznaje, że chciałoby całkowicie przestać
korzystać z mediów społecznościowych

Uznaje, że w ogólnym rozrachunku
media społecznościowe przynoszą
więcej szkody niż pożytku

Z przyczyn ﬁnansowych, a także z innych powodów, ich najważniejsze cele
zmieniły się lub przesunęły na później.
Procent badanych, którzy mają następujące ambicje:

Pokolenie Y
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Zwiedzić świat

46%

52%

Pokolenie Z
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Mieć wysokie wynagrodzenie
/ Być zamożnym

47%

39%

Wywierać pozytywny wpływ na (lokalne)
społeczeństwo

52%

Kupić własny dom

45%

Mieć dzieci
/ Założyć rodzinę

Wartości przedstawicieli pokolenia Y wpływają na ich stosunki z biznesem...
Procent badanych, którzy w odniesieniu do następujących czynników:
Ograniczyliby lub zakończyli relacje z ﬁrmą

Rozpoczęliby lub zacieśniliby relacje z ﬁrmą

38%

Oferowane produkty/usługi wywierają
pozytywny/negatywny wpływ na
środowisko/społeczeństwo
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Etyczne postępowanie
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Zachowanie i komentarze samego lidera

19%

Ilości wymaganych danych osobowych
Stanowisko w kwestiach politycznych

17%

...oraz stosunki z pracodawcami.
Procent badanych, którzy rozwiązaliby stosunek pracy
z pracodawcą nietraktującym następujących kwestii priorytetowo:

Nie później niż po przepracowaniu 2 lat

Nie wcześniej niż po przepracowaniu 5 lat

Pozytywny wpływ na lokalne społeczeństwo
Motywujące i stymulujące środowisko pracy

59%
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Elastyczne warunki (czas i miejsce) pracy

56%

Zdrowa równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym

56%

Wspieranie rozwoju pracowników przez szkolenia, mentoring itd.

73%

71%
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Różnorodność i przeciwdziałanie wykluczeniu

55%

74%

75%
71%
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