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Romunska mala in srednje velika podjetja med krizo:
gospodarski rezultati in njihovo dojemanje
Luminiţa Nicolescu, Irina Alina Popescu in Ciprian Nicolescu

Članek obravnava razvoj romunskih malih in srednje velikih podjetij
v obdobju 2004–2011. Glavni namen članka je primerjati položaj ma-
lih in srednje velikih podjetij pred začetkom gospodarske krize in med
njo. Raziskava je bila narejena z dinamičnega zornega kota, analiza pa
vsebuje dva vidika: (a) spremembe večjega števila gospodarskih poka-
zateljev, ki se nanašajo na romunska mala in srednje velika podjetja, v
obravnavanem obdobju ter (b) mnenja o vplivu gospodarske krize na
dejavnost malih in srednje velikih podjetij ter njihovo dojemanje teh
vplivov. Članek ponuja tudi nekaj predlogov možnih strategij, ki bi ma-
lim in srednje velikim podjetjem lahko pomagale pri lažjem premago-
vanju sedanje gospodarske krize.

Ključne besede: mala in srednje velika podjetja, Romunija,
gospodarska kriza
Management 8 (1): 5–19

Turistična potrošnja Tajvancev in Slovencev: primerjalna analiza
Nataša Slak Valek in Tai-Chi Wu

Slovenija in Tajvan sta si v marsičem podobni državi: raznolik relief,
pestra turistična ponudba, razvijajoče se gospodarstvo. Primerljivi pa
so tudi povprečni prihodki prebivalcev: povprečen letni dohodek je v
letu 2011 na Tajvanu znašal 28.500 usd, v Sloveniji pa 29.000 usd. Pov-
prečna neto plača je v Sloveniji istega leta znašala 1.328 usd, na Taj-
vanu pa 1.541 usd. Obe državi se pojavljata na spiskih razvijajočih se
turističnih destinacij; v letu 2011 so na Tajvanu zabeležili nekaj več kot
6 milijonov prihodov, v Sloveniji pa 3,2 milijona. Glede na omenjene in
druge neomenjene podobnosti smo se odločili pripraviti primerjalno
analizo Slovencev in Tajvancev kot turistov.

Ključne besede: odhodni turizem, primerjava, BDP, Tajvan, Slovenija
Management 8 (1): 21–35

Analiza sistemskega tveganja na srednje- in vzhodnoevropskih
trgih med gospodarsko krizo v letih 2007–2008
Renata Karkowska

Namen članka je poskusiti odgovoriti na vprašanje, kako je kriza vpli-
vala na bančne sisteme srednje- in vzhodnoevropskih držav, s poseb-
nim poudarkom na likvidnostnem tveganju. Zdi se namreč, da je ta
problem posebej prizadel gospodarstva v vzponu, saj je likvidnostno
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tveganje začelo imeti pomemben vpliv na delovanje bančnega sistema
in posredno na celotno gospodarstvo. Avtorica članka je želela odgovo-
riti na naslednji vprašanja: kateri so kanali prenosa sistemskega tve-
ganja na srednje- in vzhodnoevropskih trgih in kakšno vlogo imajo ve-
like svetovne bančne skupine v teh finančnih sistemih? Obravnava-
nih je bilo deset srednje- in vzhodnoevropskih držav, ki so občutile fi-
nančno krizo. V raziskavi je avtorica postavila hipoteze o medsebojni
povezanosti likvidnosti v finančnih sistemih in plačilne sposobnosti
velikih bančnih skupin, ki delujejo v srednje- in vzhodnoevropskih
trgih.

Ključne besede: likvidnostno tveganje, finančna kriza,
liquidity risk, financial crisis, učinki okužbe
Management 8 (1): 37–47

Vpliv uvedbe evra na evropske države v vzponu
Irena Vodenska in Lou Chitkushev

Vpliv uvedbe evra na evropske država v vzponu obravnavamo s pre-
učevanjem treh skupin držav: (1) sedemnajst držav območja z evrom,
(2) sedem srednje- in vzhodnoevropskih držav, ki uporabljajo lokalne
valute, ter (3) šest držav, ki se potegujejo za članstvo v Evropski uniji.
Analiziramo makroekonomske kazalnike in predlagamo modele, s ka-
terimi bi ugotovili, če podobni oziroma različni kazalniki vplivajo na
javni dolg držav v posamezni skupini. Ugotavljamo, da sta izvoz in ne-
zaposlenost pozitivno povezana z javnim dolgom, tržna kapitalizacija
pa kaže negativno povezavo z javnim dolgom. Dokazujemo, da je se-
danja kriza javnega dolga v Evropi resen izziv za območje z evrom, in
predlagamo, da bi srednje- in vzhodnoevropske države, ki uporabljajo
lokalne valute, ter šest držav, ki se potegujejo za članstvo v Evropski
uniji, odložile prevzem evra.

Ključne besede: prevzem evra, gospodarska in denarna unija, evropske
države v vzponu, gospodarsko zbliževanje
Management 8 (1): 49–70

Dinamični model internacionalizacije slovenskih malih
in srednje velikih »born global« podjetij
Ina Lejko in Štefan Bojnec

Mala in srednje velika podjetja (msp) predstavljajo pomemben člen ce-
lotne slovenske kot tudi evropske ekonomije. Razen trenutnega stanja
na svetovnem trgu, ki ga zaznamuje predvsem izrazit padec ekonom-
ske aktivnosti, se slovenska msp, kot tudi msp iz drugih tranzicijskih
držav, soočajo z zunanjimi pritiski, ki so posledica odprtja domačih tr-
gov tuji konkurenci. Podjetja, med katera sodijo tudi msp, internacio-
nalizacijo dojemajo kot neizogiben oziroma nujen korak v svojem po-
slovnem procesu. Pri tem uporabljajo različne modele internacionali-
zacije, med katere sodi tudi strategija pospešene internacionalizacije,
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kot jo opisuje koncept »born global«. Članek obravnava proces iner-
nacionalizacije slovenskih »born global« podjetij. S pomočjo eksplora-
torne kvalitativne študije primerov slovenskih msp ugotavljamo pogla-
vitne značilnosti procesa njihove internacionalizacije, na podlagi ka-
tere konstruiramo dinamični model internacionalizacije, ki predstavlja
konceptualni okvir za nadaljnje empirične raziskave dinamike tržnega
obnašanja slovenskih msp in msp iz drugih tranzicijskih držav.

Ključne besede: »born global« podjetje, internacionalizacija, mala in
srednje velika podjetja, tranzicijske ekonomije.
Management 8 (1): 71–86
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