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Z režimom pogojeni odnosi med delniškimi trgi v Frankfurtu,
na Dunaju in v Varšavi
Henryk Gurgul in Artur Machno

Razprava analizira kratkoročno povezavo med nemškimi, avstrijskimi
in poljskimi borznimi indeksi na podlagi vektorskega avtoregresijskega
modela Markovove spremembe režima (msvar). Glavno orodje je
funkcija impulznega odziva in kaže na dve fazi borze. Rezultati so upo-
rabni za vlagatelje. Odzivi na motnje so zapleteni in odvisni od faze trga
ter obravnavanega para spremenljivk. Obstaja tudi teoretična analiza
msvar modela. Teoretične brezpogojne značilnosti procesa, obravna-
vane z modelom msvar, so predstavljene skupaj s tehnikami izračuna,
ki lahko veljajo tudi za druge modele.
Ključne besede: msvar, z režimom pogojeni impulzni odziv, delniški
trg, dinamična zveza

Klasifikacija jel: f36, g15
Managing Global Transitions 13 (1): 3–25

Modeliranje nestanovitnosti delniškega trga: dokazi iz Indije
Karunanithy Banumathy in Ramachandran Azhagaiah

Študija empirično preučuje vzorec nestavitnosti indijskega delniškega
trga na podlagi analize časovnih vrst o dnevnih končnih cenah inde-
ksa s&p cnx Nifty za obdobje desetih let od 1. januarja 2003 do 31.
decembra 2012. Analiza je potekala na podlagi simetričnih in asime-
tričnihmodelov posplošene avtoregresivne pogojne heteroskedastično-
sti (garch). Študija na podlagi Akaikejevega informacijskega kriterija
(aic) in Schwarzovega informacijskega kriterija (sic) dokazuje, da so se
ocene garch (1,1) in tgarch (1,1) izkazale kot najprimernejši model
za zajemanje simetrične in nesimetrične nestanovitnosti v tem zapo-
redju. Študija podaja tudi dokaze o obstoju pozitivne in zanemarljive
premije za tveganje na podlagi modela garch-M (1,1). Asimetrični
učinek vzvoda, zajet s parametrommodelov egarch (1,1) in tgarch
(1,1), kaže na to, da negativni šoki močno vplivajo na pogojno varianco.
Ključne besede: asimetrična nestanovitnost, pogojna nestanovitnost,

garch modeli in učinek vzvoda
Klasifikacija jel: c32, c53
Managing Global Transitions 13 (1): 27–41
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Neposredne tuje naložbe, gospodarska svoboda in storilnost
v podsaharski Afriki
Kazeem Bello ajide in Perekunah Bright Eregha

Zaradi polemike o tem, ali je neposredni vpliv neposredne tuje naložbe
(fdi) na rast odvisen oddoločenih vmesnih členov ali ne, je preučevanje
verjetnih posrednih členov na področju rasti fdi postalo pogosta tema
pogovora. Medtem ko se je na eni strani izkazalo, da ima pomembnost
ustanove ključno vlogo, pa so na drugi strani kot dobrega nadomestnega
kandidata izbrali gospodarsko svobodo. Raziskava na podlagi tega preu-
čuje vpliv priliva fdi na gospodarsko storilnost v podsaharski Afriki in
v ospredje postavlja gospodarsko svobodo. Rezultati podpirajo vidik, da
gospodarska svoboda vpliva na gospodarsko storilnost cele regije, njen
vpliv na različne storilnosti sektorjev pa je zanemarljiv. Priporočljivo je,
da ima v regiji prednost gospodarska svoboda in da fdi pritegnejo tudi
drugi sektorji, ne samo primarni sektor, kot se to dogaja.
Ključne besede: fdi priliv, gospodarska svoboda, gospodarska
storilnost, analiza panelne ankete

Klasifikacija jel: c33, h7, h30, f21
Managing Global Transitions 13 (1): 43–57

Revščina in gospodarska rast v Svaziju: empirična raziskava
Angelique G. Nindi in Nicholas M. Odhiambo

Razprava obravnava naključno povezavo med zmanjševanjem revščine
in gospodarsko rastjo v Svaziju v obdobju 1980–2011. Trenutna študija,
za razliko od nekaterih predhodnih študij, omenjeno povezavo obrav-
nava na podlagi novega pristopa h kointegraciji s testiranjem na podlagi
avtoregresijskega modela z razporejenimi odlogi in Grangerjevo me-
todo vzročnosti, ki temelji na modelu popravljanja napak (ecm). Raz-
iskava vključuje tudi finančni razvoj, ki vpliva tako na zmanjševanje
revščine kot na gospodarsko rast, in s tem vzpostavlja model s tremi
spremenljivkami. Rezultati študije so pokazali, da gospodarska rast po
Grangerjevi metodi ne povzroča zmanjševanja revščine v Svaziju, ne na
kratki ne na dolgi rok. Študija namreč kaže na naključno prehajanje od
zmanjševanja revščine h gospodarski rasti na kratki rok. Te ugotovitve
zaradi visoke stopnje dohodkovne neenakosti v Svaziju niso presene-
tljive. Raziskave so pokazale, da v primeru previsoke stopnje dohod-
kovne neenakosti gospodarska rast ne vodi nujno v zmanjšanje revščine.
Ključne besede: revščina, gospodarska rast, Svazi
Klasifikacija jel: c320, i320, o550
Managing Global Transitions 13 (1): 59–74
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Upravljanje modela vrednosti blagovne znamke
v visokošolskem izobraževanju
Tina Vukasović

Namen študije je s testiranjem konceptualnega modela povezav med
elementi vrednosti blagovne znamke izboljšati razumevanje koncepta
vrednosti blagovne znamke v visokošolskem izobraževanju. Za testi-
ranje konceptualnega modela smo uporabili kvantitativne podatke,
zbrane z metodo osebnega anketiranja. Raziskava je potekala v Slo-
veniji, v kateri delujejo tako javne kot zasebne visokošolske institucije.
Testirani konceptualni model temelji na elementih ugleda in zaveda-
nja vrednosti blagovne znamke. Model je mogoče uporabiti v visokem
šolstvu kot element konkurenčne prednosti za izgradnjo pozicije in
percepcije blagovne znamke, tako v Sloveniji kot tudi v mednarodnem
prostoru.
Ključne besede:percepcija blagovne znamke, vrednost blagovne znamke,
visokošolsko izobraževanje, marketing storitev, Evropska unija,
Slovenija

Klasifikacija jel: a10, c30, m30, m31
Managing Global Transitions 13 (1): 75–90
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