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and corporates, and they may
take much longer to reduce their
expenditure in line with their lower
real incomes. That, anyway, is what
economic models tend to assume
when oil prices decline for supplyrelated reasons.
http://blogs.ft.com/gavyndavies/2014/11/13/large-global-benefits-from-the-2014-oil-shock/
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vestičné rozhodnutia a strategické plánovanie každého z rozhodujúcich hráčov na trhu s energiami.
V apríli a máji 2015 budú známe ďalšie štvrťročné
hospodárske výsledky spoločností produkujúcich
ropu a EIA medzitým uverejní dáta za vývoj zásob.
Nálady na komoditnom trhu na základe uvedených
informácií a ukazovateľov zaznamenali počas februára 2015 korekciu smerom nahor. Záverečné slovo,
ako sa bude vyvíjať cena ropy a ako dlho sa bude
hľadať nová rovnovážna cena, nakoniec povie až trh
a nálady na komoditnom trhu, k čomu možno dopomôže letné zasadnutie krajín OPEC. (Moje osobné
krátkodobé očakávanie v horizonte do septembra
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2015 je silne volatilná cena ropy v rozmedzí od 40 do
70 dolárov za barel.)
Z pohľadu menovej politiky ECB je prakticky
nemožné vyhnúť sa v krátkodobom horizonte
spomaleniu inflácie16 v dôsledku pádu cien ropy
prostredníctvom štandardných nástrojov menovej
politiky. Je len otázne, kam sa posunú inflačné očakávania17, respektíve ako dobre ostanú ukotvené
dlhodobé inflačné očakávania. Ďalšou a rovnako
dôležitou otázkou bude veľkosť prenosu poklesu
cien ropy do reálnej konečnej spotreby domácností a ako zasiahne z dlhodobejšieho hľadiska vývoj
ekonomického rastu18 v krajinách eurozóny.
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Ponuka podujatí Inštitútu bankového
vzdelávania NBS, n. o., na apríl 2015
Názov vzdelávacieho podujatia

Prehľad prijatých legislatívnych zmien DPH účinných od roku 2015
Peňažné a kapitálové trhy II
Manažérsky reporting/dashboarding workshop (ako reportovať predstavenstvu a manažérom)
Osobitné finančné vzdelávanie – základný stupeň, stredný stupeň, vyšší
stupeň (sektor Poistenie a zaistenie)
Jazyková kultúra v bankovníctve a vo verejnej sfére
Analýza dlhopisov – oceňovanie a účtovanie
Back Office (Treasury Back Office)
Osobitné finančné vzdelávanie – základný stupeň, stredný stupeň, vyšší
stupeň (sektor Úvery)
Etiketa a základy spoločenského protokolu v praxi I

Dátum konania
2. 4. 2015
13. – 14. 4. 2015
14. 4. 2015
15. – 16. 4. 2015
17. 4. 2015
20. – 23. 4. 2015
22. 4. 2015
22. – 23. 4. 2015
24. 4. 2015

Licencovanie nebankových poskytovateľov
spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek
Dňa 1. apríla 2015 nadobudne účinnosť novela
zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, podľa ktorej
bude dohľad nad týmito subjektmi vykonávať Národná banka Slovenska. Jednou zo zmien, ktorá
vyplýva z novely zákona, je zavedenie nového povoľovacieho konania Národnej banky Slovenska.
Doterajší register veriteľov a podregister iných
veriteľov bol založený na evidenčnom princípe,
v novom povoľovacom konaní budú musieť žiadatelia okrem iného preukázať:
finančnú spôsobilosť,
pôvod peňažných prostriedkov použitých na
založenie spoločnosti a na jej podnikanie,
odbornú spôsobilosť, bezúhonnosť a dôveryhodnosť zákonom ustanovených osôb,
obchodnú a technickú pripravenosť.
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Zásadnou požiadavkou bude preukázanie systému na posudzovanie platobnej schopnosti klientov
a systému na poskytovanie týchto úverov vrátane
postupov pri riešení nesplácania poskytnutého
úveru a postupov pri vybavovaní reklamácií.
Súčasní poskytovatelia spotrebiteľských úverov
a iných úverov môžu (na základe doterajšej evidencie v registri veriteľov a v podregistri veriteľov)
poskytovať úvery najneskôr do 31. augusta 2015,
keď tieto registre zaniknú.
Národná banka Slovenska v tejto súvislosti pripravuje metodické usmernenie. Návrh usmernenia bude prediskutovaný so zástupcami podnikateľských združení, ktorých členmi sú nebankoví
poskytovatelia úverov a leasingové spoločnosti,
formou verejnej konzultácie.
Tlačová správa NBS

