Młodzi pracownicy sł gotowi do wygenerowania
znacznych korzyłci finansowych dla firm
Najnowsze badanie Citrix łThe Born Digital Effect” pokazuje,
łe młodzi pracownicy mogł wygenerował znaczne zyski dla firm,
jełli otrzymajł wsparcie w zakresie nowych realiłw pracy
FORT LAUDERDALE, Floryda, 26 maja 2021: dzisiejsi młodzi pracownicy sł siłł napłdowł
gospodarki opartej na wiedzy i przyszłł kadrł zarzłdzajłcł. Zgodnie z najnowszym badaniem
Citrix, pt.: łThe Born Digital Effect”, sł oni przygotowani do wygenerowania dodatkowych
1,9 biliona dolarłw zyskłw w firmach, lecz błdł potrzebował pomocy swoich pracodawcłw, by to
osiłgnłł.
Millenialsi (pracownicy urodzeni w latach 1981ł1996) i pokolenie Z (urodzone po 1997r.), to
ludzie urodzeni w erze cyfrowej (Born Digital), czyli pierwsza grupa osłb, ktłra dorastała w
całkowicie cyfrowym łwiecie i obecnie stanowi wiłkszołł globalnej siły roboczej.
łCi młodzi pracownicy rłłnił sił od poprzednich pokoleł tym, łe znajł tylko łwiat pracy oparty
na technologii” - powiedziała Donna Kimmel, wiceprezes wykonawczy ds. kadr w Citrix. łAby
wesprzeł swłj przyszły sukces biznesowy, firmy muszł rozumieł ich wartołci, aspiracje zawodowe
i styl pracy oraz inwestował w ich rozwłj”.
Aby zrozumieł, czego młodzi pracownicy oczekujł w pracy, Citrix wraz z Coleman Parks Research
i Oxford Analytica, przeprowadził badanie łThe Born Digital Effect”. Składało sił ono z
dwłch człłłi: globalnego badania opinii włrłd 1000 przedstawicieli kadry zarzłdzajłcej i 2000
pracownikłw umysłowych w 10 krajach oraz modelowania ekonomicznego, by okrełlił ilołciowy
wpływ, jaki mogł oni mieł na biznes i gospodarkł.
Badanie pokazało, łe kadra zarzłdzajłca nie do kołca rozumie, co angałuje i motywuje młodych
pracownikłw. Oto najwałniejsze konkluzje z badania:
• Stabilnołł pracy i rłwnowaga miłdzy łyciem zawodowym a prywatnym majł najwiłksze znaczenie:
w obliczu niepewnego łrodowiska pracy młodzi pracownicy sł najbardziej skoncentrowani na
podstawowych czynnikach, takich jak: stabilnołł kariery i bezpieczełstwo (wałne dla 87%) oraz
dobra rłwnowaga miłdzy łyciem zawodowym a prywatnym (rłwnieł 87%). Jest to słabo rozumiane
przez ich przełołonych, ktłrzy uwałajł, łe młodzi pracownicy najbardziej cenił sobie dostłp do
najnowszych technologii w miejscu pracy i mołliwołci szkoleł.
• Kadra managerska przecenia atrakcyjnołł biur: 90% pracownikłw urodzonych w erze cyfrowej
nie chce wracał do pełnoetatowej pracy biurowej po pandemii, preferujłc zamiast tego model
pracy hybrydowej. Dodatkowo ponad połowa (51%) chce pracował w domu przez wiłkszołł lub cały
czas. 18% chciałoby, aby model pracy hybrydowej opierał sił bardziej na pracy w biurze, 21%
chciałoby, aby praca hybrydowa była rłwno podzielona miłdzy dom i biuro, a tylko 10% chciałoby
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pracował w biurze w pełnym wymiarze godzin Niemniej 58% kadry zarzłdzajłcej uwała, łe młodzi
pracownicy błdł chcieli spłdzał wiłkszołł lub cały swłj czas w biurach. Chociał młodzi ludzie
wolł pracował zdalnie, zdajł sobie jednak sprawł, łe interakcje społeczne sł kluczowe w
kontekłcie biznesowym (68%).
• Młodzi ludzie cenił sobie pracodawcłw, ktłrzy dajł im elastycznołł i wybłr: chociał
piłciodniowy tydzieł pracy jest nadal popularnym schematem, młodzi pracownicy uwałajł,
łe powinni mieł mołliwołł pracy przez cztery dni w tygodniu, jełli zechcł (17%). Oczekujł
rłwnieł, łe błdł mogli decydował, kiedy rozpoczłł i zakołczył dzieł pracy (27%), a nieliczni
chcł pracował w godzinach nieustrukturyzowanych lub opartych na wynikach (7%).
• Chcł mieł swobodł i pragnł był oceniani za wyniki: poproszeni o zidentyfikowanie trzech
najwałniejszych aspektłw kultury firmy, ktłrych szukajł przy wyborze pracodawcy młodzi
pracownicy zaznaczyli: autonomił, czyli mołliwołł pracy w łrodowisku o wysokim zaufaniu (83%),
wynagrodzenie, ktłre nagradza osiłgnietł wyniki (81%) oraz silne i widoczne przywłdztwo (79%).
• Młodzi pracownicy i kadra zarzłdzajłca działajł w dwłch rłłnych cyfrowych łwiatach: tylko
21% badanej kadry zarzłdzajłcej uływa do celłw zawodowych komunikatorłw internetowych, takich
jak Slack lub WhatsApp, w porłwnaniu z 81% młodych pracownikłw. Co wiłcej, jedynie 26%
managerłw lubi z nich korzystał w pracy, w porłwnaniu z 82% pracownikłw z pokolenia Z oraz
millenialsami.
• Cel to przywilej, nie priorytet: tylko 30% młodych pracownikłw opułciłoby organizacjł, ktłra
nie ma okrełlonego celu biznesowego, w porłwnaniu z 69% kadry zarzłdzajłcej. I tylko 28%
młodych pracownikłw zrezygnowałoby z zajmowanego stanowiska, gdyby uwałali, łe kultura firmy
nie odzwierciedla ich osobowołci, w porłwnaniu z 58% kadry zarzłdzajłcej.
łPrzyciłgniłcie i utrzymanie młodych pracownikłw błdzie wymagało od organizacji inwestycji w
nowe modele pracy i narzłdzia, by stworzył elastyczne, wydajne łrodowisko pracy, atrakcyjne
dla młodych ludzi” - powiedział Tim Minahan, wiceprezes wykonawczy ds. strategii biznesowej
w Citrix. łJednak takie działania przyniosł im finalnie wyrałne korzyłci, rłwnieł te
finansowe”.
Aby oszacował te korzyłci Citrix wspłłpracował z ekonomistami nad stworzeniem modelu
ekonomicznego, ktłry oceniłby wpływ młodych pracownikłw na rentownołł firm. Zbadano zwiłzek
miłdzy wielkołcił populacji ludzi urodzonych w cyfrowej erze/ młodych pracownikłw, a
dochodowołcił firm w danym kraju.
Jak pokazuje model, firmy działajłce w krajach o zwiłkszonej populacji tej grupy pracownikłw
mogł zaobserwował wzrost zyskłw o wartołci wiłkszej nił całkowita kapitalizacja rynkowa FTSE
100. Kraje objłte badaniem ze stosunkowo dobrze rozwiniłtymi systemami edukacji lub młodszymi
populacjami w porłwnaniu z innymi krajami objłtymi badaniem - takie jak USA, Chiny, ZEA,
Meksyk, Wielka Brytania i Holandia - odnoszł najwiłksze korzyłci z zatrudniania takich osłb,
gdył ich wiłksza populacja pomaga zapewnił firmom wyłszł rentownołł, zarłwno teraz jak i w
przyszłołci. Z drugiej strony kraje o starszej populacji, takie jak Francja, Niemcy i Japonia
lub o niłszym poziomie wyłszego wykształcenia włrłd młodszej populacji, takie jak np. Indie,
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majł potencjał, by czerpał wiłksze korzyłci, o ile zainwestujł w szkolnictwo wyłsze oraz
cyfrowł infrastrukturł, błdł aktywnie rekrutował młodych pracownikłw, a takłe dostosowywał
swoje miejsca pracy i praktyki do ich potrzeb.
Dodatkowe informacje na temat badania mołna znalełł pod adresem: https://bit.ly/3un3M8W
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