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Ciljevi: Obiteljske tvrtke čine vrlo važan i neizbježan faktor gospodarstva svake zemlje. 

Pretpostavka je da u Hrvatskoj više od 50% zaposlenih proizlazi iz takvih 

obiteljskih tvrtki, što samo po sebi govori o koliko se jakom i važnom subjektu 

radi. Obiteljski posao je dominantan u strukturi gospodarstva, ali jedinstvenost 

interakcije vlasništva, upravljanja i sukcesije u velikoj mjeri je zanemarena u 

razumijevanju strateške orijentacije i performansi takvih tvrtki.  

Zbog utjecaja obiteljskog poduzetništva na nacionalne ekonomije u mnogim 

razvijenim zemljama se sve više govori o potrebi primjena različitih programa i 

instrumenata ekonomske politike koje prepoznaju specifičnosti 

obiteljskih poduzeća. 

Glavna tema ovogodišnje 5.konferencije je pružanje informacija o izvorima 

financiranja od državnih institucija putem kojih će se otvoriti prilika za daljnji 

rast i razvoj obiteljskih tvrtki. 

Zašto sudjelovati? 

 

Konferencija želi osvijestiti i  promicati pozitivnu ulogu obiteljskih tvrtki,pružiti 

odgovore na najvažnija pitanja s kojima se danas susreću te ukazati na moguće 

prilike i prepreke prilikom ulaska u EU. 

Pomoć obiteljskim tvrtkama u rješavanju specijalnih problema vezanih uz 

ovakav vid vlasništva i upravljanja od velike je važnosti.Prisustvom većeg broja 

sudionika želimo stvoriti mrežu obiteljskih tvrtki potičući ih na međusobnu 

suradnju i razmjenu iskustava.  

Konferencija: 

• ističe važnost i doprinos obiteljskih tvrtki u gospodarskom razvoju 

• pruža odgovore na najvažnija pitanja s kojima se danas susreću vlasnici 

obiteljskih tvrtki 

• ukazuje na moguće prilike i prepreke ulaskom u EU 

• pomaže obiteljskim tvrtkama u rješavanju specijalnih problema vezanih 

uz ovakav vid vlasništva i upravljanja 

• stvara mrežu obiteljskih tvrtki poticajnu za međusobnu suradnju 

• ostvaruje dijalog obiteljskog poduzetništva i državnih institucija koje 

mogu doprinjeti razvoju 

Kome je 

namijenjena 

konferencija? 

 

Konferencija je namjenjena vlasnicima i menadžerima koji rade ili će raditi u 

obiteljskim tvrtkama,pravnicima,konzultantima,predstavnicima državnih 

insitucija kojima je u interesu da se obiteljske tvrtke što bolje i brže 

razvijaju,financijskim institucijama te savjetnicima za specifične teme za 

obiteljsko poduzetništvo. 

 


