







Sociálne vplyvy -  vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť  a na zamestnanosť


Sociálne vplyvy predkladaného materiálu -  vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie   domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.  
Predpokladá sa poskytovanie peňažných prostriedkov za primeranejších podmienok, s jasne ustálenou výškou odplaty, čo v konečnom dôsledku povedie k zvýšenej ochrane práv spotrebiteľov. Násobok určenia najvyššej prípustnej odplaty je spôsobilý pri prospotrebiteľskom nastavení vyvolať tlak na zníženie ceny poskytovaných finančných služieb spotrebiteľom.  
Kvantifikujte: 
Nie je možné presne vyčísliť, možno však odhadovať nižšie zadlžovanie obyvateľstva a uplatňovanie primeranejších nárokov v súvislosti s poskytovaním peňažných prostriedkov voči spotrebiteľom.
- Odhaduje sa dopad až na 60 % domácností, ktoré sú v súvislosti s mimoriadnymi výdavkami odkázané na požičiavanie peňažných prostriedkov.
- Z pohľadu kvantifikovania dopadu na obyvateľstvo odkazujeme na údaje Eurostatu, podľa ktorých viac ako 1 milión obyvateľov Slovenskej republiky žije na hranici chudoby.  
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov            na priemerného obyvateľa

- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov                  za jednotlivé ovplyvnené  skupiny domácností
- Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom



4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.
Pokiaľ ide o sociálne vplyvy, návrh nariadenia vlády prináša zásadný vplyv na ochranu občanov pred úžerníckymi zmluvami a plneniami, čím vykazuje potenciál prispieť k rastu životnej úrovne občanov. Pozitívne vplyvy budú spočívať aj v zlepšení podmienok pre čitateľnosť zmlúv a zmluvných dokumentov tým, že sa ustáli veľkosť písma, ktorá bude musieť byť používaná v zmluvách, obchodných podmienkach a ďalších zmluvných dokumentoch. Pokiaľ ide o problematiku úžery v relevantných súvislostiach v rovine sociálnych vplyvov plne odkazujeme na Správu o pôsobení úžerníckych nebankových spoločností a enormnom náraste exekučných konaní (parlamentná tlač 1022).  

4.3.  Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:

Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.

 
Podstatným spôsobom sa zlepšuje ochrana práv spotrebiteľa a stransparentňujú sa podmienky poskytovania peňažných prostriedkov spotrebiteľom. 
4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.

Aké sú  vplyvy na zamestnanosť ?
Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu ?
Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie ?
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