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SPILLOVER EFFECTS THROUGH WORKER MOBILITY: 
EVIDENCE FROM SLOVENIAN SMEs

UČINKI PRELIVANJA S POMOČJO MOBILNOSTI DELOVNE SILE: 
PRIMER SLOVENSKIH MSP

TINA GOLOB

POVZETEK: Raziskava preverja obstoj potencialnih učinkov prelivanja produktivnosti, ki nas-
tanejo s pomočjo mobilnosti delovne sile med podjetji v tuji lasti in domačimi malimi in srednje 
velikimi podjetji (MSP). Izračuni so narejeni na podlagi podatkov za Slovenijo v obdobju od 2002 
do 2010, posebej za proizvodni ter storitveni sektor. Moj članek prispeva k segmentu literature, 
ki je dokaj omejen, saj zahteva uporabo baz podatkov, ki povezujejo zaposlene in delodajalce. 
Tovrstne baze so se namreč pojavile šele pred kratkim. Raziskava daje robustne dokaze v pod-
poro hipotezi, da tokovi visoko izobraženih delavcev od podjetij v tuji lasti k domačim MSP, 
povečujejo rast skupne faktorske produktivnosti domačih MSP v storitvenem sektorju.

Ključne besede: učinek prelivanja, mobilnost delovne sile, neposredne tuje investicije, faktorska produk-
tivnost, tuja podjetja, MSP
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TESTING THE HYPOTHESIS OF THE ADEQUACY OF THE 
DISTANCE-TO-DEFAULT AS AN INDICATOR OF CHANGES IN 
BANKS’ RISK EXPOSURES

TESTIRANJE HIPOTEZE USTREZNOSTI INDIKATORJA 
“ODDALJENOST DO PLAČILNE NEZMOŽNOSTI” KOT 
INDIKATORJA SPREMEMB V TVEGANOSTI BANČNEGA 
SISTEMA

BOŽO JAŠOVIČ

POVZETEK: Indikator »oddaljenost do plačilne nezmožnosti« (distance to default) odraža odd-
aljenost tržne vrednosti sredstev, merjeno v standardnih odklonih, od točke plačilne nezmožnosti 
gospodarske družbe. Hipoteza, da indikator »oddaljenost do plačilne nezmožnosti« lahko pred 
odraža (predhaja) spremembe v tveganosti bančnega sistema izraženimi s kazalniki na osnovi 
računovodskih podatkov, je bila empirično testirana na izbranih finančnih kazalnikih poslo-
vanja bank. Uporabljena je bila Toda Yamamoto nadgradnja standardnega testa Grangerjeve 
vzročnosti s katero smo poizkušali ugotoviti, ali obstaja Grangerjeva vzročnost med prirejenim 
indikatorjem »oddaljenost do plačilne nezmožnosti« in izbranimi finančnimi kazalniki poslo-
vanja bančnega sistema. V nasprotju s pričakovanji smo lahko Grangerjevo vzročnost dokazali 
le med odloženimi vrednostmi indikatorja »oddaljenost do plačilne nezmožnosti« (6 – 12 mese-
cev) in kazalnikom finančnega vzvoda, medtem ko pri ostalih kazalnikih nismo mogli potrditi 
podobne zveze.

Ključne besede: finančna stabilnost, tržna disciplina, oddaljenost do plačilne nezmožnosti, tveganje neplačila, 
nadgrajena Grangerjeva vzročnost



419POVZETKI V SLOVENSKEM JEZIKU

CORPORATE FINANCIAL REPORTING IN SLOVENIA: 
HISTORICAL DEVELOPMENT, CONTEMPORARY 
CHALLENGES AND POLICY IMPLICATIONS

RAČUNOVODSKO POROČANJE DRUŽB V SLOVENIJI: 
ZGODOVINSKI RAZVOJ, TRENUTNI IZZIVI IN POTREBNE 
REGULATIVNE SPREMEMBE 

MAJA ZAMAN GROFF, METKA DUHOVNIK

POVZETEK: Slovenija zgodovinsko pripada kontinentalnemu pravnemu sistemu, medtem ko 
njen okvir računovodskega poročanja temelji na načelih merjenja in pripoznavanja, ki v pretežni 
meri izhajajo iz angloameriškega sistema. Namen članka je predstaviti razvoj računovodenja 
in kritično oceniti trenutni okvir računovodskega poročanja družb v Sloveniji. Pri tem upora-
bljamo kontingenčni pristop, ki poudarja, da so najboljše rešitve odvisne od širšega institucional-
nega okolja: rešitve, ki se izkažejo za učinkovite v nekaterih državah, so lahko v drugih državah 
neprimerne. V članku predstavljamo nekatere izzive na področju računovodskega poročanja 
družb, ki so povezani z manj razvitim slovenskim kapitalskim trgom in slabostmi, ki izvira-
jo iz neskladnosti pravnega sistema z okvirom računovodskega poročanja. Čeprav menimo, 
da bodo novi računovodski standardi 2016 odpravili nekatere omenjene probleme in povečali 
preglednost računovodskega poročanja, izpostavljamo področja, kjer so za izboljšanje kakovosti 
računovodskega poročanja družb v Sloveniji potrebne dodatne regulativne spremembe.

Ključne besede: računovodsko poročanje družb, računovodski poklic, zgodovinski razvoj, politika, Slovenija
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VALUE INVESTING WITHIN THE UNIVERSE OF S&P500 
EQUITIES

OBLIKOVANJE NALOŽBENE STRATEGIJE S POMOČJO 
TESTIRANJA ZGODOVINSKIH PODATKOV DELNIC INDEKSA 
S&P 500

GAŠPER SMOLIČ, ALEŠ BERK SKOK

POVZETEK: -
jemo, da je možno vzpostaviti donosno naložbeno strategijo. Uporabljamo preprosto rangiranje 
delnic, na podlagi štirih kriterijev za katere verjamemo da imajo vpliv na donose vrednostnih 
papirjev – razmerja med knjigovodsko in tržno ceno, donosnosti na kapital, tržne kapitalizacije 
in tveganja stečaja. Po pričakovanjih portfelj oblikovan na osnovi vseh štirih kriterijev, konsist-
entno vrača donosnosti, višje od tržnih. To nas usmerja k zaključku, da z uporabo klasičnih 
modelov tveganja, investitorji neučinkovito določajo ceno delnic in to v okviru najrazvitejšega 
trga kapitala na svetu. Donosnost naložbene strategije primerjamo s tržnimi donosnostmi in ga 
prilagodimo za tveganje po konvencionalnih modelih CAPM in trifaktorskim Fama & French. 
Ko testiramo donosnost strategij, oblikovanih na podlagi posameznega kriterija, ugotovimo da 
se te odražajo v še višjih donosnostih. Posamezne strategije pa so manj značilne in tudi bolj 
nestanovitne od strategije oblikovane na podlagi kombinacije štirih kriterijev.

Ključne besede: model določanja cen dolgoročnih naložb, donosnost naložb, naložbena strategija
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THE EFFECTS OF OUTSOURCING AND OUTWARD FDI ON 
SKILL STRUCTURE IN SLOVENIA: EVIDENCE ON MATCHED 

VPLIV OUTSOURCINGA IN NETO TUJIH INVESTICIJ NA 
STRUKTURO ZNANJA V SLOVENSKIH PODJETJIH: ANALIZA 
PODATKOV NA RAVNI PODJETIJ IN ZAPOSLENIH

MOJCA LINDIČ

POVZETEK: Članek proučuje vpliv outsourcinga in neto tujih investicij (NTI) na strukturo znanja 
v slovenskih podjetjih. Glavni doprinos analize je diferenciacija med outsourcingom in NTI v vi-
soko in nizko razvite države ter vključitev nove dimenzije pri opredelitvi znanj in spretnosti posa-
meznika, ki vključuje tudi vrsto poklica. Za potrebe analize so bili uporabljeni panelni podatki 
na ravni zaposlenih in podjetij v predelovalnih ter storitvenih dejavnostih med leti 1997 in 2010. 
Rezultati kažejo, da imajo NTI v visoko in nizko razvite države pozitiven vpliv na strukturo 
znanja podjetij v predelovalnih dejavnostih. Rezultati tudi kažejo, da so podjetja pri določenih 
poklicnih skupinah bolj naklonjena zaposlovanju bolj izobraženih posameznikov.

Ključne besede: struktura znanja, neto tuje investicije, outsourcing, diferenciacija znanja, storitvene dejavnos-
ti, predelovalne dejavnosti


