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Kako bi lahko sledenje elektronskemu denarju izboljšalo krizno
intervencijo na finančnem trgu
Dirk-Hinnerk Fischer

Tehnologija je spremenila in bo še naprej spreminjala finančni sistem.
Ta članek predlaga vrsto orodij, ki lahko nadzornim subjektom
omogočijo poglobljen vpogled v trge in jim omogočijo, da se
učinkoviteje odzovejo na krizo. Teoretični predlog ki ga v tem članku
predstavimo je nadzorno orodje, ki ima temelj v digitalnih valutah in
omogoča centralnim bankam, da sledijo nekaj njihovemu na novo
izdanemu denarju in tako bolje razumejo svoje trenutne tržne
dejavnosti. Drugi namen tega osnovnega orodja je omogočiti nadaljnja
orodja, ki temeljijo na isti tehnologiji. Orodje, ki ponazarja možnosti
koncepta v tem članku, omogoča, da se denar usmeri v določen tržni
sektor ali na drugi trg. Ta članek predstavi ta izvirni teoretični sistem
in preučuje možne pozitivne in negativne vplive na gospodarstvo.
Ključne besede: finance, posredovanje v krizi, elektronski denar,

monetarna politika, centralna banka, »blockchain« tehnologija
Management 12 (4): 301–316

Vladno sponzoriranje kapitala podjetij: blagoslov ali prekletstvo?
Erika Jáki, Endre Mihály Molnár in Walter György

Mlada podjetja z možnostjo rasti se srečujejo z resnimi težavami pri fi-
nanciranju. Trg zasebnega kapitala (zk) ne zagotavlja zadostnih sred-
stev za ta del. Najprej predstavimo glavne značilnosti začetnih podjetij
in tržnih neuspehov, ki lahko privedejo do intervencije vlade. Tej ne-
uspehi vključujejo asimetrične podatke, ki jih vsebuje poslovni načrt;
visoki transakcijski stroški naložbenega postopka od odločitve o na-
ložbi pa do umika; in pozitivne zunanje učinke v ekonomiji, saj ima
vlada rajši druge cilje, kot pa realizacijo dobička. Udeležba vlade je
opredeljena kot neposredna ali posredna intervencija. Predstavimo
mednarodne študije, ki kažejo, da ima posredno posredovanje države
lahko ugodne in negativne učinke na trg zk. Nazadnje ocenimo sode-
lovanje in intervencijo madžarske vlade na domačem tržišču zk.

Ključne besede: tveganje kapitala, vključenost države, skladi eu,
stopnja semena
Management 12 (4): 317–331
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Vpliv družbenih norm, zaupanja in pravičnosti na prostovoljne
davčne prispevke v Avstriji
Maria Kostritsa in Inken Sittler

Obstoječa literatura poudarja pomen gospodarskih dejavnikov pri po-
večanju prostovoljne davčne usklajenosti. Vendar pa je poudarek tudi
na pomembnih družbenih dejavnikih, ki pravi, da je za njihovo pre-
verjanje treba opraviti več preiskav. Zato je bila v tem članku izvedena
raziskava, ki zagotavlja nadaljne dokaze, ki kažejo, kako imajo druž-
beni dejavniki vpliv na prostovoljne davčne prispevke. Raziskava je
prvi poskus ponovitve rezultatov strukturnega modela Jimeneza in
Iyerja (2016) izven zda, ki trdi, da moralni standardi (osebne norme)
in zaznavanje poštenosti neposredno vplivajo na prostovoljne davčne
prispevke, medtem ko imajo družbene norme in zaupanje v vlado po-
sreden vpliv na davčno skladnost z vplivom na osebne norme in do-
jemanje poštenosti. Za doseganje ugodnega rezultata je bilo v Avstriji
anketiranih 333 avstrijskih davkoplačevalcev. Podatke smo analizirali z
spss z uporabo frekvenc, korelacij in regresijske analize. Rezultati pre-
verjajo zgoraj navedene domneve in poudarjajo obravnavo, ki stremi h
povečanju prostovoljnih davčnih prispevkov.

Ključne besede: prostovoljni davčni prispevki, zaupanje, družbene
norme, Avstrija
Management 12 (4): 333–353

Boj proti pohlepu z denarjem: kako ravni plač vplivajo
na korupcijo v zasebnem sektorju nabave
Gabriela De La Torre Campos, Katharina Radler
in Bramantio Utomo Saptoadi

Namen te raziskave je ugotoviti, ali se različne stopnje plač v zaseb-
nem sektorju nabave nanašajo na stopnjo korupcije. Naredili smo po-
skus, v katerim so udeleženci postali zaposleni v nabavnem oddelku
multinacionalnega podjetja. Dodeljeni so bili različnim plačnim ra-
zredom in izbirali med različnimi stopnjami korupcije. Raziskave so
predvidevajoče narave in jih dopolnjuje opisni kvantitativni pristop,
ki vsebuje analizo hi-kvadrat. Rezultati kažejo, da ne obstaja povezava
med ravnjo plač in stopnjo korupcije zaposlenih. Ta rezultat prispeva
h premalo raziskanemu področju korupcije v zasebnem sektorju s po-
močjo poskusov in nam poda dodaten vpogled na vpliv plač na korup-
tivnost, pa tudi na uporabnost teorije ki nam pove, kateri so glavni ele-
menti na področju korupcije.

Ključne besede: korupcija, nabavni sektor, zasebni sektor, nivo plač,
teorija glavnih elementov
Management 12 (4): 355–374
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Temačno prijateljstvo v Avstriji in Sloveniji
Birgit Burböck, Anita Macek, Mladen Vuckovic, Sonja Lipar
in Štefan Bojnec

Članek stremi h temu da analizira in primerja osebna mnenja anketi-
ranih glede dojemanja korupcije v Avstriji in Sloveniji s pomočjo adap-
tiranega vprašalnika Globalnega korupcijskega barometra Internaci-
onalne transparentnosti. Rezultati raziskave o dojemanju korupcije
so na podlagi ankete 469 udeležencev v Avstriji in 410 anketirancev
v Sloveniji. Analiza je potrdila da je nivo korupcije zelo raznolik med
Avstrijo in slovenijo, vendar so razlike med državami ne preveč po-
membne glede na spol. Študija potrjuje večje zavedanje negativnih
vplivov korupcije v Avstriji, medtem ko je na drugih nivojih boja proti
korupciji – korupcija kot problem in učinkovitost nacionalnih vlad pri
boju proti korupciji – ne razlikujejo veliko med obema državama. Štu-
dija dokazuje, da se bodo vlagatelji z vstopom v slovensko in avstrijsko
poslovno okolje soočili z boljšim protikorupcijskim okoljem v Avstriji
kot pa v Sloveniji, vendar tudi da se lahko korupcijska tveganja poja-
vijo v vsaki državi.

Ključne besede: dojemanje korupcije, Globalni korupcijski barometer
internacionalne transparentnosti, Avstrija, Slovenija
Management 12 (4): 375–389
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