Povzetki
Vloga regulatornega pritiska v bančnem kapitalu
in tveganih odločitvah
a l e s s a n dr a ta n da
Kapitalska regulacija predstavlja bistvo previdnostne regulacije v bančništvu. Kljub temu, da regulatorji stremijo k varnejši in stabilnejši industriji, se učinki kapitalskih regulatorjev na bančni kapital in tvegane odločitve zdijo nejasni. Članek analizira odnos med kapitalom in spremembami tveganja in vplivom regulatornega pritiska na določene evropske
banke med letoma 2006 in 2010, ki zajema začetek zadnje ﬁnančne krize.
Rezultati kažejo, da banke težijo k sprejemanju različnega obnašanja, odvisno od kapitalskega razmerja, ki je v igri, kar podpira t. i. hipotezo gamble for resurrection. Dokazi podpirajo idejo o ponovnem razmisleku o regulatornih okvirjih, še posebej glede višjih in strožjih kapitalskih zahtev.
Ključne besede: banka, kapital, tveganje, regulacija, Tier 1
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Ali se arabski potrošniki, ki pripadajo istemu trgu, razlikujejo
v ocenjevanju kakovosti bančnih storitev?
m u s ta fa w. no u r a l l a h
Glavni namen članka je preučiti potrošnikove ocene s treh podobnih trgov s ciljem najti pomembne razlike med tremi tipi odgovorov. Kakovost
storitev je bila merjena z uporabo obstoječe lestvice iz literature, zato je
bil za ocenjevanje treh tipov odgovorv izbran s e rv pe rf. Stranke te študije so prihajali s treh podobnih trgov: Kraljevine Savdove Arabije, Združenih arabskih emiratov in Kuvajta. Za obdelavo podatkov je bil uporabljen program s p s s, medtem ko je bil za preučevanje razlik med skupinami uporabljen program a n o va. Izsledki so pokazali, da so bile med
tremim skupinami pomembne razlike. Prav tako so rezultati pokazali
delne razlike pri vseh štirih razsežnostih, razen pri empatiji.
Ključne besede: kakovost storitev, kakovost bančnih storitev, arabski svet,
kultura
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Možnosti medkulturnega izobraževanja v evropski družbi
b oru t m ik ul e c

[92]

Članek predstavlja analizo teoretskih idej in modelov, ki bi lahko služili
kot osnova za medkulturno izobraževanje v trenutni evropski družbi.
Najprej predstavi pomembnost interkulturalizma za izobraževanje, ki temelji na raziskovalnih podatkih iz Slovenije. Interkulturalizem je eden
najpomembnejših izobraževalnih pobud pri naslavljanju težav z neenakostjo v izobraževanju. V nadaljevanju so ob odsotnosti teoretske osnove
medkulturnega izobraževanja analizirani in opisani štirje mogoči teoretski modeli: globalni etični model, ki temelji na projektu Hansa Künga o
globalni etiki; odmik od drugega modela, temelječ na raziskavi Slavoja
Žižka o nasilju; model ustavne lojalnosti, temelječ na teoriji Jürgna Habermasa; in model prepoznavanja, temelječ na teoriji prepoznavanja.
Ključne besede: izobraževanje, interkulturalizem, multikulturalizem, multikulturalnost
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Evro-sredozemsko sodelovanje na področju znanosti
in inovacij: 20 let barcelonskega procesa
a b de l h a m i d e l - z oh e i ry
Barcelonska deklaracija in pridružitveni sporazum med e u in državami
južnega Sredozemlja, skupaj s pariško deklaracijo Unije za Sredozemlje,
oblikujejo okvir za razvoj politike sodelovanja med e u in državami južnega Sredozemlja. Članek je namenjen osvetlitvi mejnikov tovrstnega sodelovanja na področju znanosti in inovacij, ter nudi pregled obstoječih
instrumentov in programov, ovrednoti izzive in priložnosti ter predlaga
ukrepe za bodoče delovanje. V zaključku avtor poudari pomembnost oblikovanja občutka skupne odgovornosti za sodelovanje, uvajanja strukturnih in institucionalnih reform in izgrajevanja zmogljivosti mladih v državah južnega Sredozemlja ter poudarjanja dodane vrednosti t. i. kroženja
možganov. Izpostavljeni sta dve posebni pobudi sodelovanja: Partnerstvo
za raziskave in inovacije v Sredozemskem prostoru (p r i m a) in Skupni
evro-sredozemski inovacijski program.
Ključne besede: Evro-sredozemsko sodelovanje, partnerstvo na področju
raziskav in inovacij, instrumenti in programi, prim a
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