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“C oming together is a beginning.
Keeping together is progress.
Working together is success.”
Henry Ford
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Što je Klub Ekonomskog instituta?
Klub je oblik suradnje poslovne zajednice
i Ekonomskog instituta, Zagreb u odabiru,
provedbi i predstavljanju rezultata
ekonomskih i srodnih istraživanja
značajnih za gospodarski razvoj Republike
Hrvatske.

Osnivanjem zajedničkog kluba
Ekonomski, institut, Zagreb pruža
ruku prema Vama, predvodnicima
hrvatskog gospodarstva, pozivajući
Vas na obostrano korisnu suradnju i
zajednički doprinos razvoju društva.

Kroz Klub tvrtke i istraživači zajedno
pokreću primijenjena istraživanja čiji
rezultati mogu potaknuti konkretne akcije
i mjere na dobrobit šire zajednice.

Misija

Vizija

O Ekonomskom institutu, Zagreb

Klub Ekonomskog instituta pridonosi
razvoju društva podupirući istraživanja
od važnosti za Republiku Hrvatsku. Gradeći
most između poslovne i znanstvene
zajednice, Klub identificira izazove s kojima
se suočava hrvatsko gospodarstvo te uz
primjenu najboljih znanja i suvremenih
tehnika istraživanja pronalazi rješenja za
poticanje tržišnog uspjeha i konkurentnosti
tvrtki i nacionalnog gospodarstva.

Klub je primjer uspješnog povezivanja
poslovne i znanstvene zajednice u cilju
zajedničkog doprinosa razvoju hrvatskog
gospodarstva i društva u cjelini.

Ekonomski institut, Zagreb (EIZ) je
znanstveni institut koji već više od 70
godina provodi primijenjena istraživanja
u polju ekonomije.

Zašto postati članom Kluba?

Poslovno-znanstvena suradnja

Kao član Kluba Vaša tvrtka pridonosi
vlastitom uspjehu i sudjeluje u rješavanju
problema hrvatskog gospodarstva i
društva.

Klub okuplja domaće i međunarodne
tvrtke, gospodarske komore, udruženja
i neprofitne organizacije.

U suradnji sa znanstvenom zajednicom,
članovi Kluba daju potporu istraživanjima
od strateškog značaja za Republiku
Hrvatsku, a rezultati istraživanja omogućuju
bolje razumijevanje aktualnih gospodarskih
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pitanja i olakšavaju donošenje utemeljenih
odluka nositelja ekonomske politike.
Slijedeći praksu društveno odgovornog
poslovanja, kao član Kluba proaktivno
pridonosite unaprjeđenju poslovne i
društvene okoline u kojoj djelujete te
pozitivno utječete i na vlastitu uspješnost
i konkurentnost.

Članovi Kluba dobivaju godišnji Katalog
istraživanja, iz kojeg odabiru istraživanja
u skladu s vlastitim potrebama.
Istraživački tim provodi ona istraživanja
za koja članovi Kluba pokažu najveće
zanimanje.

Istraživači EIZ-a posvećeni su provedbi
empirijskih istraživanja u cilju što boljeg
razumijevanja hrvatskog gospodarstva i
identificiranja mjera ekonomske politike
koje mogu djelovati na njegov razvitak.
Svoju dugovječnost i stečeni ugled EIZ
zahvaljuje ustrajnosti na objektivnom,
nepristranom i visokokvalitetnom
znanstveno-istraživačkom radu.

Vrste istraæivanja

Tijekom godine Ekonomski institut, Zagreb
organizira:

Klub Ekonomskog instituta podržava
provedbu raznovrsnih istraživanja:

 komparativna

istraživanja na
odabranim skupinama zemalja,

 predstavljanje rezultata svih projekata
na okruglim stolovima,

 istraživanja

od osobite važnosti za
gospodarski razvoj zemlje,

 nedovoljno

istražene teme u
Republici Hrvatskoj,

 polugodišnje tematske sastanke Kluba
na kojima istraživači govore o aktualnim
ekonomskim temama.

 podloge

za donošenje učinkovitih
mjera ekonomske i srodnih politika,

 ispitivanja

percepcije stanovništva o
ekonomskim fenomenima,

 istraživanja

povezana s pristupanjem
Hrvatske Europskoj uniji,

 socioekonomska istraživanja, i dr.
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