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Vključujoča družba kot nujni pogoj za na znanju temelječo
konkurenčnost v Evropski uniji
Anita Pelle in Renáta Laczi

Najnovejša strategija gospodarske rasti Evropske unije, imenovana
Evropa 2020, predstavlja nov pristop h gospodarski rasti. Z najinega
vidika je najpomembnejša inovacija strategija, ki – seveda poleg pa-
metne in trajnostne rasti, opredeljuje ustanovitev vključujočih družb
za eno svojih prednostnih nalog. Verjameva, da je konkurenčnost dr-
žav članic ključni dejavnik njihove gospodarske rasti. Zato sva v najino
analizo vključili indeks svetovnega gospodarskega foruma o globalni
konkurenčnosti (World Economic Forum’s Global Competitiveness In-
dex), da bi našli povezavomed konkurenčnostjo in vključujočo družbo.
Raziskovali sva uspešnost članic Evropske unije na nivoju skupin držav,
potem pa opredelili vključujoči kazalnik, ki temelji na glavnih sestavnih
delih vključujočega stebra Evropa 2020. Iz najinih ugotovitvev je razvi-
dno, da je vključujoča družba eden izmed nujno potrebnih pogojev za
gospodarsko blaginjo.
Ključne besede: družba, izobraževanje, gospodarstvo, znanje
Klasifikacija jel: i25, i32, j24
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Prakse tehnoloških parkov pri podpiranju inovativnih dejavnosti:
dokazi s Poljske
Anna Wójcik-Karpacz in Szymon Mazurkiewicz

Namen dela je predstaviti vlogo tehnoloških parkov (Technology Parks
– tp) pri oblikovanju novih podjetij in širjenju že obstoječih. Ta izdaja
je del študije, namenjene iskanju odgovora na vprašanje ali obstaja pove-
zavamed ustvarjanjemnovih podjetij in razvojem že obstoječih ter regi-
onalnimi okoljskimi dejavniki. Analiza je bila izvedena z opredelitvijo
dejavnosti tehnoloških parkov (tps), ki delujejo na Poljskem. Rezul-
tati študije bi lahko bili tudi izhodiščna točka za diagnosticiranje vede-
nja tehnoloških parkov (tps) kot okoljskih dejavnikov v določeni regiji
in pokazatelj zaželjenih smeri sprememb. Obdelana tematika opozarja
na dejstvo, da upravljanje obstoječih sposobnosti in ustvarjanje novih
lahko omogoči tehnološkim parkom (tps) da postanejo konkurenčni
tudi izven svojih običajnih področij dejavnosti.
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Ključne besede: tehnološki parki, podjetništvo, inovacije, inovativne
dejavnosti

Klasifikacija jel: l53, m13, o32
Managing Global Transitions 13 (4): 331–354

Ocena Neo-Keynesianske Phillipsove krivulje:
primer Madžarske (1981–2006)
Aleksandar Vasilev

Ta članek raziskuje prisotnost Neo-Keynesianske Phillipsove krivulje
(New Keynesian Phillips Curve – nkpc) na Madžarskem v obdobju
1981:3–2006:2. Empirični model, ki smo ga testirali, predstavlja v priho-
dnost usmerjena podjetja ki so vnaprej določila cene za daljše časovno
obdobje z uporabo Calvo (1983) pravila za oblikovanje cen. Ocenili smo
tudi hibridno verzijo nkpc, v kateri so nekatera podjetja oblikovala
cene glede na preteklo obdobje, nekatera pa na podlagi predvidevanj za
prihodnost. Realni mejni stroški v prihodnost usmerjenega vedenja so
v nkpc statistično in količinsko pomembni. Je pa potrebno upoštevati
tudi nekatera ekonometrična vprašanja, kot na primer šibko identifika-
cijo parametrov strukturne nkpc, kot tudi tista, povezana s hibridno
nkpc.
Ključne besede: Neo-Keynesianska Phillipsova krivulja, Madžarska,
ocena instrumentalnih nelinearnih gsm (gensko spremenjeni mikro-
organizmi), šibka identifikacija
Klasifikacija jel: c22, c2, e24
Managing Global Transitions 13 (4): 355–367

Učinkovita tržna hipoteza v južni Afriki: dokazi linearnih
in nelinearnih enotnih korenskih testov
Andrew Phiri

Ta študija raziskuje šibko obliko učinkovite tržne domneve (Efficient
Market Hypothesis – emh) za pet splošnih borznih indeksov na Borzi v
Johannesburgu (Johannesburg Stock Exchange – jse) z uporabo teden-
skih podatkov zbranih v obdobju od 31. januarja 2000 do 16. decembra
2014. Natančneje, testirali smo šibko obliko tržne učinkovitosti s po-
močjo zbranih linearnih in nelinearnih enotnih korenskih testnih po-
stopkov, med drugim s klasičnim razširjenim Dickey-Fullerjevim (Au-
gmented Dickey-Fuller – adf) testom, dvorežimskim mejnim avtore-
gresivnim (Two-Regime Threshold Autoregressive – tar) enotnim ko-
renskim testom, kot sta ga opisala Enders in Granger (1998) kot tudi
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trirežimskim enotnim korenskim testom, o katerem so pisali Bec, Sa-
lem in Carrasco (2004). Na temelju naše empirične analize lahko prika-
žemo da linearni enotni korenski testi govorijo v prid enotnih korenov
znotraj časovne serije, nelinearni enotni korenski testi pa kažejo, da je
večina borznih indeksov mejnih stacionarnih procesov. Ti rezultati po-
vezujejo dve nasprotujoči si skupini podatkov, pridobljenih v preteklih
raziskavah z zaključkom, da pod linearnimokvirjem jse borzni indeksi
nudijo podporo šibki obliki tržne učinkovitosti, med tem ko v prime-
rih, ko je nelinearnost obračunana, glavnina indeksov ni v skladu šibko
obliko EMH.
Ključne besede: učinkovita tržna domneva (Efficient Market Hypothesis
– emh), Borza v Johannesburgu (Johannesburg Stock Exchange –
jse), Južna Afrika, mejni avtoregresivni (tar) model, enotni koreni

Klasifikacija jel: c22, c51, g14
Managing Global Transitions 13 (4): 369–387

Korelati davčne usklajenosti malih in srednje velikih podjetij
v Kamerunu
Oludele Akinloye Akinboade

Obdavčevanje zagotavlja predvidljiv in stabilen dotok prihodkov na-
menjenih financiranju razvojnih ciljev. To je za državo kot je Kamerun
zelo pomembno, saj se na področju doseganja svojih razvojnih ciljev
srečuje z mnogimi izzivi. Mala in srednje velika podjetja (Small and
Medium Enterprises – smes) so pomembna za gospodarsko rast v dr-
žavi, saj prispevajo približno 22 odstotkov bruto domačega proizvoda.
sme ustvarjajo obdavčljive dohodke. Poleg tega tudi prispevajo k zapo-
slovanju in ustvarjajo davek na dodano vrednost v imenu vlade. Ob-
davčevanje seveda majhnim podjetjem nalaga visoke stroške. sme so v
primerjavi z velikimi podjetji manj usklajena z davčno zakonodajo in
mnogokrat obravnavana kot »težko obdavčljiva skupina iz neformal-
nega sektorja«. Pisni viri pravijo, da so davčni organi obveščeni le o
majhnem odstotku njihovih obdavčljivih dohodkov. Glede na tovrstno
ozadje so dejavniki, ki sovpadajo z izpolnjevanjem davčnih obvezno-
sti 575 malih in srednjih podjetij v Kamerunu obravnavani v raziskavi
sektorja proizvodnje in trgovine na debelo. Visoki stroški registracije in
zamudni postopki vzpodbujajo davčno neusklajenost. Prepričanje, da je
davčni sistem nepošten, odvrača od registracije in skladnosti vlaganja.
Kadar obstaja preveč ovir, se zmanjša tudi možnost za skladno delova-
nje. Vendar pa pravičen in statičen sistem to vzpodbuja. Jasen in do-
sleden davčni sistem reklamira skladnost vlaganja. Oblasti, ki razumejo
svoje odgovornosti in so se pripravljene odzvati na vprašanja med regi-
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stracijskim procesom vzpodbujajo izpolnjevanje davčnih obveznosti na
splošno.
Ključne besede: davčne obveznosti, mala in srednje velika podjetja,
davčna administracija, Kamerun

Klasifikacija jel: d73, h26, m48, h83
Managing Global Transitions 13 (4): 389–413
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