Osobní finance – report z internetových diskuzí
Prosinec 2016
Nejoblíbenější banka je ČSOB a nejkritizovanější ČS.
Nejdiskutovanějším tématem je EET (z 64 % negativně), které se
projevuje hned v několika tématech (viz níže graf s vyznačenou
polaritou), do kterých SentiSquare Analytics všechny komentáře
rozdělily. Sezónním tématem byly pochopitelně Vánoce a s nimi
spojené půjčky.
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Významová slova prosince 2016 byla:
EET ministr financí Zeman politici dotace
státní ekonomika Rusko důchod
Pro srovnání uvádíme prosinec 2015:
Ukrajina mzda Ransdorf růst švýcarské ministr
dluhy migranti důchod
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Ze všech komentářů se 14 % týká
přímo jednotlivých bank

V tématu Půjčky lidé řeší
především registry a exekuce.
Airbank 9 %

Airbank 15 %
Cetelem 7 %
Cofidis 1 %
ČS 6 %
ČS 16 %

ČSOB + Era 5 %
Equabank 2 %
Fiobanka 2 %
HomeCredit 3 %
KB 8 %

ČSOB + Era 16 %

Equabank 4 %

mBank 20 %

Fio banka 6 %

KB 7 %

Moneta 5 %

Provident 9 %
mBank 17 %

Moneta 5 %
Raiffeisen 7 %
Sberbank 1 %
UniCredit 4 %

Reprezentativní komentář:
Jestli chcete půjčku a splatit jí dřív, doporučuju
Airbank. Půjčoval jsem si kdysi taky 150 tisíc na
výměnu auta s tim, že až prodam starý a
oservisuju nový auto tak půjčku zamáznu.
Více informací na info@sentisquare.com

Raiffeisen 17 %

UniCredit 3 %
Zonky 5 %

99 % komentářů z tématu Půjčky je na zdrojích
rozloženo takto: idnes.cz (35%), emimino.cz (23%),
aktualne.cz (11%), facebook.com (7%), e15.cz (6%),
parlamentnilisty.cz (4%), echo24.cz, lidovky.cz,
mesec.cz, ihned.cz, kurzy.cz, root.cz, poradna.net.
.
Žádná
značka nedominuje a přímo jednotlivých
značek se týká jen 16 % komentářů.
Významová slova jsou: půjčovat splácet dluhy půjčí
půjčku splácení dlužník splátky.
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Skutečné komentáře, které významově reprezentují celé téma:

Banky, karty,
bankomaty

S temi vybery se clovek nakonec prizpusobi, kdyz musi, ale je-li na trhu tak siroka nabidka, jaka je,
tak si kazdy muze vybrat hned nekolik vcelku pohodlnych a vetsinou i bezplatnych reseni...
Napriklad moje pribuzna dlouho za ucet v CS platila a stejne tak za vsechny transakce, vybery
apod. Takovych lidi ma CS stale jeste dost. Takze proste vybrala jednou mesicne treba 15000, dosla
na postu zaplatit sipo a zbytek ulozila do hrnicku a postupne prendavala do penezenky. Kdyz
zjistila, ze ja vybiram zdarma, tak mi radeji penize poslala na ucet (asi mensi poplatek) a ja ji prines
hotovost. Nastesti si rychle nechala vysvetlit, ze dneska jsou ucty, vybery a dokonce i sipo zadarmo
zcela bezne, takze si zridila ucet v nizkonakladove bance, nasmerovala na nej i sipo a zvykla si
(temer) neplatit poplatky.

Česká politika

Politici jako Sobotka či Kalousek kritizují Babiše v naději, že si už lidé nepamatují jací byli oni
ministry financí.

Zahraniční politika

Hovořit o tom, že ruská ekonomika je v "otřesném stavu" je také silně přehnané. Navíc krátkodobé
vyhlídky jsou pro Rusko příznivé. Ropa zvyšuje cenu, daří se průmyslu i zemědělství. Takže pokud
dostane Moskva šanci žít v míru, určitě to Rusku pomůže. Sousední Ukrajina je v pasti a do
budoucna jí nezbude nic jiného, než se sousední velmocí uspořádat své vztahy a to také Rusko
posílí. Čína je dnes nejrychleji se vyvíjející ekonomika a i to může Rusko posílit. Na rozdíl od p.
Friedmana vidím výhledy Ruska velmi pozitívně.

Veřejné finance

Pěkné porovnání: Pár "solarníků" zatíží státní rozpočet o cca 40 miliard, které by stát vůbec
nemusel vydat, kdyby páni poslanci (co jsou za to placeni) dělali svoji práci pořádně (tedy práci pro
stát - pro sebe ji možná "pořádně" udělali). Naproti tomu chce pan ministr Babiš ze všech
obchodních subjektů dostat pomocí EET až 18 miliard (s nákladem minimálně 3 miliardy). Zatímco
těch 40 mld je jasných a je to jen o změně zákona - těch 18 mld. je hypotetických a bude kvůli nim v
národě spousta nepřátelství... A to se vyplatí.

Makroekonomika

Důchody se v Česku zvyšují vždy na začátku roku, a to podle zákona o růst cen a třetinu růstu
reálných mezd. Oba ukazatele, zejména inflace, ale byly za poslední období navzdory růstu
ekonomiky nízké (proto také třeba intervence ČNB), takže průměrný růst důchodů byl 40 Kč. To
máte asi vysoký důchod, když se vám zvýšil o 47 Kč. P.S.: Výdaje na důchody v ČR doshují poloviny
všech příjmů státního rozpočtu.

EET a závist

A kdybyste tu hospodl vedl vy, tak to budete dělat naprosto stejně. Jenže nevedete a jen závidíte.
Závist a bonzáctví. To je hlavní produkt EET.

EET a ekonomika

Nechci se přít o tom, co je a není možné, od toho je finanční správa. EET fungovat bude, protože to
je celkem jednoduché a rozhodně to přispěje k protřídění provozoven. Pokládám to za krok
správným směrem, nikoliv za omezování svobody.

Války

Bohužel v mnoha zemích Evropy působí politická uskupení, či politici, kteří toto ruské jednání
podporují. Pokud by se měli dostat k moci, možná by i sama LePen, Wilders a další byli překvapení,
jak by si je Putin dal k snídani. Návod, jak donutit Rusko k poslušnosti je spíše přitvrdit v sankcích,
donekonečna Putin nemůže tvrdit, že za ekonomický neúspěch mohou vnější nepřátelé, třeba si
Rusové uvědomí, že od izolace je svými kroky dostal jejich báťuška prezident svými vojenskými a
zahraničně-politickými eskapádami a další vedení země mu nedovolí. Otázkou je, nakolik je toto
možné v zemi, kde jsou oponenti nacházeni pod kremelskou zdí s dírou v hlavě a volby bývají
manipulovány.

Kraje, odbory

A pane odborar, kde prosim vezmete tech 100 500 000 mesicne, ktere bude firma potrebovat na
zvyseni platu o 2500? Nerikam, ze si to postaci nezaslouzi, ale nevim, kde to chcete vzit / 30 000
zamestnancu*2500Kc*1,34 odvody statu, ktere musi nekde vzit zamestnavatel/. Za rok to je 1
miliarda a 206 milionu, lonsky zisk firmy byl 300 mega / tedy potom, co stat zaplatil poste 700
mega za objednane sluzby, jinak by byla posta minus 400 mega/. Kdyby posta mela letos stejny
hospodarsky vysledek, tak by mohla pridat 833 Kc vcetne odvodu, tedy cca 600 hrube mzdy, aby
byla na nule.

Mzdy
Zaměstnanost

Median roste stejně jako průměrná mzda, takže se žádné nůžky nerozevírají. A to máme v rámci
EU rozdíl mezi medianem a průměrem jeden z nejmenších.
naše ekonomika není o it ale o montovnách a subdodavatelích pro ně,nejvíce požadované profese:
montážní dělník,pomocný dělník,skladník

Více informací na info@sentisquare.com

