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Dvojna kotacija avstrijskih podjetij na Dunaju in v Frankfurtu:
analiza odvisnosti
Łukasz Gurgul, Sanela Omerovic in Robert Syrek

Mednarodni tokovi kapitala se srečujejo z različnimi ovirami, kot so
transakcijski stroški, stroški informiranja in zakonske omejitve. Reši-
tev v tem primeru je lahko dvojna kotacija. Okvir predstavljene razi-
skave predpostavlja, da domači vrednostni papirji dvojno kotirajo na
tujem kapitalskem trgu, medtem ko pa tuji vrednostni papirji ne ko-
tirajo dvojno na domačem kapitalskem trgu. Članek se ukvarja z ana-
lizo donosa avstrijskih delnic, ki kotirajo v Frankfurtu in na Dunaju.
Tu je pomembna dinamično linearna in nelinearne vzročnost med do-
nosnostjo ter indeksi atx in dax. Znotraj tega konteksta najdemo po-
membne smeri vzročnosti, skupaj s stopnjo odnosov izbranih vrst
vzročnosti.

Ključne besede: dvojna kotacija, linearna in nelinearna vzročnost,
sointegracija

Management 10 (1): 3–15

Primerjalna študija o zadovoljstvu pri delu predavateljev
managementa na šolah mba v južnem Radžastanu
Anil K. Bhatt in Thomas Remigius

Poučevanje managemente je plemenit poklic, stalen proces in kazalnik
gospodarskega in družbenega razvoja. Predavatelji managementa so
predpogoj uspeha programov managementa, njihova vloga v družbi se
povečuje s hitro rastjo trgovine in financ po celem svetu. Družba ne-
nehno opazuje predavatelje managementa, medtem ko obstajajo pri
njih različni pomisleki, kar zadeva njihovo vlogo in zadovoljstvo. Le
zadovoljni in dobro prilagojeni predavatelji managementa lahko mi-
slijo na dobrobit prihodnjih vodij. Glavni vir zadovoljstva predavate-
ljev managementa izhaja iz institucije, kjer poučujejo, čemur pravimo
tudi higienski dejavniki. Glede na povedano, je cilj študije analizirati
stopnjo zadovoljstva pri delu med predavatelji mba v izbranih šolah v
južnem Ražastanu. V ta namen so bili opredeljeni higienski dejavniki
zadovoljstva pri delu, nato pa je bilo v različnih obsegih preverjeno za-
dovoljstvo 220 učiteljev. Analiza je pokazala, da trije dejavniki, in sicer
pogoj fizičnega poučevanja, gibljiv delovni čas in okolje, ki zagotavlja
varnost zaposlitve, razkrivajo zadovoljstvo pri delu predavateljev ma-
nagementa v južnem Radžastanu.

Ključne besede: predavatelji managementa, zadovoljstvo pri delu,
higienski dejavniki, multipla regresija, anova, južni Radžastan
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Upravljanje za uspeh: Vloga transakcijskih in relacijskih
mehanizmov v odnosih med kupcem in dobaviteljem
Khuram Shahzad, Josu Takala, Tahir Ali in Ilkka Sillanpää

Podjetja vedno bolj sodelujejo znotraj mreže oskrbovalne verige in
ugotavljajo pomen poslovnih odnosov. Ideja je bila že v prejšnjem de-
setletju sprejeta s strani akademskega in empiričnega raziskovanja
upravljanja poslovanja. Namen te študije je torej razviti celovit integri-
ran konceptualni in empirični okvir, ki preučuje vlogo transakcijskih
in relacijskih dejavnikov, da bi izpostavil pomembnost odnosa med
kupcem in dobaviteljem. Omejene študije, ki pa so te dejavnike razi-
skovale posamezno, ne zagotavljajo dinamično interaktivne vloge tran-
sakcijskih in relacijskih dejavnikov v integriranem okviru. Skozi več
študij primerov so ugotovitve pokazale, da učinek relacijskih dejavni-
kov zaupanja in komuniciranja konstruktivno vpliva na zmanjševa-
nje transakcijskih stroškov in izboljševanje odnosov. Študija prispeva
k razpravi o upravljanju kompleksnih odnosov poslovnega omrežja z
zagotavljanjem kombiniranega teoretičnega (ekonomika transakcijskih
stroškov in teorija družbene izmenjave) in empirično dokazanega inte-
griranega modela. Vodstva lahko izboljšajo uspešnost poslovanja z iz-
biro najprimernejših struktur.

Ključne besede: odnos med kupcem in dobaviteljem, transakcijski
mehanizem, relacijski mehanizem, študija primera, uspešnost
poslovanja, transakcijski stroški
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Položaj žensk v družbi in pričakovano trajanje
življenjske dobe ob rojstvu
Anica Novak, Žiga Čepar in Aleš Trunk

Namen tega članka je raziskati vpliv položaja žensk v družbi na priča-
kovano trajanje življenjske dobe ob rojstvu. Na podlagi podatkov ne-
katerih socialno-ekonomskih spremenljivk za 187 državah po vsem
svetu, ki jih zbirajo Združeni narodi v okviru United Nations Develop-
ment Programme – Human Development Report, smo razvili regre-
sijski model dejavnikov za pričakovano življenjsko dobo. Skozi empi-
rično testiranje treh hipotez, ki se nanašajo na različne vidike položaja
žensk v družbi, smo ugotovili, da razmerje stopnje zaposlenosti med
ženskami in moškimi statistično pomembno negativno vpliva na pri-
čakovano življenjsko dobo ob rojstvu, kar je, vsaj na prvi pogled, ne-
pričakovano. Hkrati število najstniških rojstev na 100 žensk v starosti
15–19 let, kot tudi neenakost med spoloma statistično pomembno ne-
gativno vpliva na pričakovano življenjsko dobo ob rojstvu.

Ključne besede: pričakovano trajanje življenjske dobe ob rojstvu,
staranje prebivalstva, zaposlitveno razmerje med ženskami
in moškimi, neenakost med spoloma, najstniška nosečnost
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Od managementa znanja do inovacijskih ekosistemov:
pregled raziskav
Eva Gatarik, Lenka Janošová, Michal Jirásek, Viktor Kulhavý
in Martin Štěrba

Načini, na katere ustvarjajo, obdelujejo in uravnavajo znanje, se raz-
likujejo, kar ima trajen vpliv na njihovo uspešnost. Področje manage-
menta znanja se je razvilo v različne, čeprav prepletene raziskovalne
smeri, kar tudi dokazuje pomen, ki ga ima znanje za uspešnost organi-
zacije. Kljub temu pa se zdi, da še ni bila postavljena metateorija, ki bi
združevala različne pristope ter pojasnjevala in napovedovala uspe-
šnost organizacij glede na način upravljanja z znanjem v teh organiza-
cijah. V tem pregledu raziskujemo zakonitosti, po katerih inovacijski
ekosistemi ustvarjajo, obdelujejo in uravnavajo znanje. Namen razis-
kave je pregledati dosedanje raziskave na tem področju, da bi lahko
prek združitve managementa znanja in raziskav skupnih virov posta-
vili metateorijo, ki bi omogočala učinkovit pristop k izvirni nalogi ma-
nagementa znanja, tj. dolgoročni podpori doseganja uspešnosti organi-
zacije.

Ključne besede: management znanja, organizacijska epistemologija,
skupni viri, inovacijski ekosistemi, pregled raziskav
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