České ženy pocítí pandemickou krizi výrazněji. Podle průzkumu Twista
budou oproti mužům více šetřit, méně využívat kreditní služby a splátky
a více se vyhýbat frekventovaným místům
Celkem 62,4 % dotázaných uvedlo, že se jejich rodinný rozpočet snížil, 54,2 % z nich
dokonce o polovinu a více. České ženy v reakci na danou situaci proto budou více
šetřit a méně využívat kreditní služby. O splátkové prázdniny ale překvapivě zažádá
pouze 20,6 % českých žen, každá čtvrtá dokonce neví, o co při nich konkrétně jde. To
jsou data, která ze svého dotazníku získala společnost Twisto. Průzkum proběhl
koncem března a zúčastnilo se ho 200 respondentek všech příjmových skupin ve
věku 20 - 40 let.
V průběhu pandemické krize udělalo Twisto mezi 200 zákaznícemi průzkum zaměřený na
změnu jejich finanční situace. Ženy mají oproti obecnému vzorku vyšší procento poklesu
rodinného příjmu - celých 62, 4 % z nich uvedlo, že se jejich rodinný příjem snížil. To je o 6,
2 % více než u mužů, o více než o polovinu to bylo poté u žen o 11 % častější. Čísla
potvrzují hypotézu, že ženy jsou kvůli nižším platům také ohroženější při dočasném výpadku
financí. „Ačkoliv je situace žen v této pandemické krizi horší, splátkové prázdniny plánuje
využít pouze necelých 21 %, což je úplně stejně jako u mužů. Překvapivé ale je, že celých
25 %, tedy každá čtvrtá žena, neví, co to tyto splátkové prázdniny jsou,” dodává CEO
fintechu Michal Šmída. “Na jejich obranu ale musím říct, že muži na tom nejsou o tolik lépe.
Splátkové prázdniny nezná 18, 5 % z nich,” říká Šmída. Kreditní služby plánuje omezit 24, 3
% respondentek, splátkám se poté chce vyhnout rovných 43 % Češek.
Průzkum zároveň odhalil, že ženy myslí více do budoucna. „69, 3 % respondetek uvedlo, že
v následující době bude méně utrácet, a to primárně za cestování, zábavu a oblečení.
Zároveň oproti mužům se plánují mnohem více vyhýbat hromadným místům. I to svědčí o
tom, že ženy budou opatrnější,” míní Šmída.
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