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IDENTIFICATION OF THE EQUILIBRIUM EXCHANGE RATE 

APPLICATION TO THE EURO AREA

IDENTIFIKACIJA RAVNOVESNEGA UČINKA PREHAJANJA 
DEVIZNEGA TEČAJA V KOINTEGRIRANEM VAR MODELU Z 
APLIKACIJO NA EVRO OBMOČJE

IGOR MASTEN

POVZETEK: Poznavanje učinka prehajanje sprememb deviznega tečaja v cene je pomembno za 
nosilce ekonomske politike. Na podlagi članka Johansen (2002) v tem članku izpeljem pogoje 

podatkih za Evro območje. Rezultati kažejo, da je v odvisnosti od tipa šoka, ki vodi v spremembo 
deviznega tečaja, učinek prehajanja lahko tako nizek kot visok.  

INNOVATION FOCUSED STRATEGY AND EARNINGS 
MANAGEMENT

STRATEGIJA OSREDOTOČENA K INOVACIJAM IN KREATIVNO 
RAČUNOVODSTVO

NATHAN JEPPSON, DAVID SALERNO 

POVZETEK: Študija uporablja tri pristope pri raziskovanju v kolikšni meri podjetja, ki imajo 
strategije osredotočene k inovacijam uporabljajo kreativno računovodstvo z metodami gla-
jenja prihodkov, realnimi aktivnostmi in časovnimi razmejitvami. Študija je pokazala več 
rezultatov. Kot prvo, podjetja z inovativno strategijo poročajo o večjem deležu dobička v zad-
njem četrtletju, ki kaže večje kreativno računovodstvo. Kot drugo, inovativna podjetja upora-
bljajo realne aktivnosti v večji meri kot neinovativna podjetja pri kreativnem računovodstvu, 
kadar uporabljajo benchmarking. Nazadnje, podjetja z inovativnimi strategijami uporabljajo 
časovne razmejitve v večji meri kot druga podjetja.
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STANDARDS, BEST PRACTICES AND CODES OF ETHICS 

SLOVENIAN IT DEPARTMENTS

VPLIV STANDARDOV, NAJBOLJŠIH PRAKS IN ETIČNIH 
KODEKSOV NA KAKOVOST IT STORITEV NA PRIMERU 
SLOVENSKIH SLUŽB ZA INFORMATIKO

DŽANGIR KOLAR, ALEŠ GROZNIK

POVZETEK: Namen prispevka je raziskati kritične dejavnikov uspeha pri uvajanju stand-
ardov, najboljših praks in etičnih kodeksov, katere so njihove koristi po uvedbi ter kako 
vplivajo na kakovost storitev informacijske tehnologije (IT). Skozi obsežen pregled litera-
ture in intervju s strokovnjaki na tem področju smo določili ključne dejavnike. Modeliranje 
strukturnih enačb (SEM) je bilo uporabljeno na primeru IT oddelkov v velikih slovenskih 
podjetjih pri preverbi postavljenih hipotez. Študija temelji na 102 izpolnjenih anketah IT 
menedžerjev v velikih slovenskih podjetjih. Ugotovitve raziskave so potrdile pozitivno ko-
relacijo med navedenimi dejavniki.

EXPLORING THE INTERPLAY OF AN ENTREPRENEUR’S 

RAZISKOVANJE MEDSEBOJNEGA DELOVANJA ZNANJA IN 
NAČINA RAZMIŠLJANJA PODJETNIKA NA INOVATIVNOST 
PODJETJA 

MIHA PREBIL, MATEJA DRNOVŠEK

POVZETEK: Članek raziskuje znanje in način razmišljanja podjetnika, da bi bolje razumeli 
njun vpliv na inovativnost njegovega podjetja. Za pridobitev poglobljenega razumevanja kako 
podjetniki zaznavajo proučevane konstrukte in njihovo obnašanje v podjetjih, uporabimo in-
terpretativno fenomenološko analizo (IPA). Ugotovimo, da podjetnikova širina znanja igra 
pomembno vlogo pri krepitvi pozitivnega razmerja med njegovo globino znanja in inova-
tivnostjo podjetja. Rezultati pokažejo tudi, da je način podjetnikovega mišljenja pomemben 
dejavnik v inovacijski aktivnosti. Namreč, podjetnikova zmožnost integrativnega razmišljanja 
v veliki meri prispeva k inovativnosti podjetja
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MISSING VALUE IMPUTATION USING CONTEMPORARY 
COMPUTER CAPABILITIES: AN APPLICATION TO 
FINANCIAL STATEMENTS DATA IN LARGE PANELS

VSTAVLJANJE MANJKAJOČIH VREDNOSTI V PODATKE Z 
UPORABO SODOBNIH RAČUNALNIŠKIH ZMOŽNOSTI: UPORABA 
NA VELIKIH PANELIH FINANČNIH IZKAZOV PODJETIJ

ALEŠ GORIŠEK, MARKO PAHOR 

POVZETEK: Članek ocenjuje in primerja metode za avtomatično vstavljanje manjkajočih 

kakršni se pogosto uporabljajo za ekonomske in poslovne analize. Članek želi premostiti 
vrzel med metodološkimi članki, ki se ukvarjajo s posameznimi metodami vstavljanja 
manjkajočih podatkov in njihovo algoritemsko implementacijo, ter običajnimi metodami 
ravnanja z manjkajočimi podatki v družboslovnih vedah in drugih raziskavah. Metode 
za vstavljanje manjkajočih podatkov, ki so se uporabljale v preteklosti, so zaradi nizke 
cene in zmogljivosti, ki jo ponujajo sodobni računalniki, postale zastarele. Ne glede na 
stanje vhodnih podakov različni računalniški programi in programski paketi praktično 
vedno vrnejo neke rezultate. Kljub temu je potrebno z manjkajočimi podatki ravnati 
na način, ki preslikava realnost, ne pa ustvarjati nove realnosti. V obstoječih člankih, 
ki primerjajo uspešnost različnih metod vstavljanja podatkov, so običajno uporabljeni 
popolnoma umetno kreirani podatki. V tem članku na podatkih, ki simulirajo resnične 

-
si delujejo bolje od tistih, ki imajo najboljše rezultate na popolnoma umetnih podatkih. 


