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Najugodnejše menjalno razmerje in fiskalna politika za Slovenijo
na njeni poti v območje evra
Reinhard Neck, Gottfried Haber in Klaus Weyerstrass

Članek analizira oblikovanje slovenske makroekonomske politike na
njeni poti v območje evra. V njem simuliramo scenarije različnih po-
litik s posebnim poudarkom na različnih režimih menjalnih razmerij.
V ta namen uporabljamo slovenski makroekonomski model, imeno-
van slopol4. Ob uporabi tega modela smo določili najugodnejše me-
njalno razmerje in fiskalno politiko. Narejenih je bilo več optimizacij-
skih preizkusov z različnimi predpostavkami (stalnim menjalnim raz-
merjem, spremenljivim menjalnim razmerjem in plazečim stalnim te-
čajem) ob vstopanju Slovenije v območje evra.

Ključne besede: najugodnejši nadzor, ekonometrični model,
makroekonomska politika, Slovenija, analiza senzitivnosti

Klasifikacija jel: e5, e6, c5, o5
Managing Global Transitions 10 (3): 231–243

Ekonomija in matematična teorija iger
Ajda Fošner

Teorije iger je področje matematike, ki se pojavlja tako v ekonomiji in
managementu, kot tudi na drugih družboslovnih področjih. Teorija se
uporablja v vojaške namene, v politiki, mednarodnih odnosih, na po-
dročju računalništva, biologije in ekologije. Namen članka je predsta-
viti teorijo iger v povezavi z matrikami, prednosti in slabosti teorije ter
novejše raziskave na tem področju. Predstavljeni so nekateri osnovni
primeri in uporaba teorije v ekonomiji.

Ključne besede: teorija iger, matrične igre, ekonomija
Klasifikacija jel: c7
Managing Global Transitions 10 (3): 245–256

Prilagodljive strategije kot odgovor na ekonomsko krizo:
medkulturna raziskava v Avstriji in Sloveniji
Dietmar Sternad

Pričujoča študija temelji na predhodnih raziskavah o kulturnih razli-
kah pri strateškem odločanju in analiziranju, razširi pa jih na področje
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strateškega kriznega prilagajanja. S pogledom od zgoraj smo poskušali
ugotoviti, ali je kulturna razsežnost izogibanja negotovosti vplivala na
strateške usmeritve, ki so jih managerji izbrali kot odgovor na globalno
finančno in ekonomsko krizo v letih 2008–2009. Na podlagi izbora mo-
žnih odgovorov na strateške krize in podatkov, zbranih v kvantitativni
raziskavi, opravljeni med 257 managerji v Avstriji in Sloveniji, lahko
sklepamo, da različno razumevanje vprašanj, ki se zastavljajo ob eko-
nomski krizi, kakor tudi medkulturne razlike, vplivajo na odločitev o
navzven ali navznoter usmerjenih strateških odzivih, ter na odločitev o
proaktivnih ali varčevalnih strategijah. Vendar pa razlik v uporabi stra-
tegij v eni ali drugi državi ne moremo nedvoumno pripisati razlikam
pri kulturni razsežnosti izogibanja negotovosti, kar namiguje na to, da
imajo pomembno vlogo tudi za posamezno državo značilni dejavniki,
kakršne so institucionalne in družbene razlike.

Ključne besede: prilagajanje, kriza, izogibanje negotovosti, Avstrija,
Slovenija

Klasifikacija jel: l10, l20
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Dodeljevanje ekonomskih ugodnosti pri razporejanju
okoljskih stroškov
Collins C. Ngwakwe

Cilj članka je predlagati model »nagrajevanja umazanega izdelka«, ki
pa lahko spodbudi prodajo drugih, »čistih« izdelkov, ki jih izdeluje isto
podjetje. Članek predlaga model dodeljevanja ekonomskih ugodnosti
pri razporejanju neposrednih stroškov odpadkov, pri katerem okolju
neprijazen izdelek spodbuja prodajo »čistih« izdelkov istega podjetja,
iz česar sledi, da je treba »čistim« izdelkom pripisati del neposrednih
stroškov odpadkov okolju neprijaznih izdelkov v sorazmerju s prispev-
kom, ki ga ti imajo pri spodbujanju prodaje posameznih »čistih« iz-
delkov. Zamisel temelji na teoriji transfernih cen, po kateri bi storitve
spodbujanja prodaje sicer morali plačati zunanjemu izvajalcu. O pre-
dlaganem modelu sicer pričakujemo akademsko razpravo, vendar pa so
nujne tudi analize primerov, s katerimi bi dokazali uporabnost modela
v industriji.

Ključne besede: razporejanje okoljskih stroškov, razporejanje
stroškov odpadkov, dodeljevanje ekonomskih ugodnosti,
ocenjevanje učinkov, kalkuliranje na podlagi sestavin dejavnosti,
transferne cene

Klasifikacija jel: m11, m41
Managing Global Transitions 10 (3): 283–299
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Obdavčitev dela in njen učinek na rast zaposlenosti
Primož Dolenc in Suzana Laporšek

Namen prispevka je prikazati značilnosti obdavčitve dela za pet različ-
nih skupin delavcev in stanja na trgu dela v eu ter proučiti, ali obdav-
čitev dela vpliva na rast zaposlenosti v eu. Rezultati empirične analize
kažejo, da med državami članicami eu obstajajo precejšnje razlike v ob-
davčitvi dela, pri čemer je davčni primež višji med novimi državami čla-
nicami (razen Cipra in Malte). Rezultati panelne regresijske analize tudi
kažejo, da ima davčni primež statistično značilen negativen učinek na
rast zaposlenosti v eu. Na podlagi empirične analize lahko sklepamo,
da bo nadaljnje zniževanje davčnega primeža imelo ugodne učinke na
rezultate na trgu dela v eu, zlasti med novimi državami članicami.

Ključne besede: obdavčitev dela, rast zaposlenosti, ekonomska politika,
Evropska unija

Klasifikacija jel: j30, j38
Managing Global Transitions 10 (3): 301–318
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