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ZAHRANIČNÍ INVESTOŘI JSOU V KRAJI SPOKOJENÍ 

 

Dobře připravené průmyslové zóny, pobídky pro investice a celkově ekonomicky výhodné 

prostředí – to jsou pozitivní hodnocení zahraničních investorů podnikajících 

v Moravskoslezském kraji. Ptala se jich Agentura pro regionální rozvoj. Co naopak podle nich 

chybí, je širší síť cizojazyčných škol pro děti zahraničních zaměstnanců.  

 

Agentura pro regionální rozvoj uskutečnila v roce 2011 průzkum mezi zahraničními investory, kteří 

mají své provozy v Moravskoslezském kraji, oslovila 50 zahraničních firem v 17 průmyslových zónách 

po celém MS kraji, odpovědělo 28 investorů (dále jen respondentů). Nejúspěšnější byl pro start 

podnikání rok 2006 (začala čtvrtina respondentů), naopak žádný nový investor nezačal v kraji 

s podnikáním v roce 2011 – patrně se na tom podílely investiční pobídky. 

 
Respondenti jsou většinou spokojeni s umístěním jejich investice a podnikatelským prostředím 

v Moravskoslezském kraji. Působí zejména ve strojírenském, automobilovém a elektroprůmyslu a svá 

výzkumná centra soustřeďují převážně ve svých mateřských společnostech v zahraničí. Průmyslové 

zóny v Moravskoslezském kraji hodnotí jako připravené a dispozičně a logisticky vhodné pro jejich 

podnikání – za nejúspěšnější lze považovat Ostravu-Hrabovou, Nové Pole v Karviné a Červený Dvůr 

v Krnově. Absolutní většina  firem využila možnosti investičních pobídek, kladně hodnotí i vzájemnou 

spolupráci s veřejným sektorem. Firmy většinou vytvořily 100-250 nových pracovních míst ve výrobě, 

na druhém místě jsou firmy do 50 zaměstnanců. Celkově se jednotlivé investice pohybovaly u 8 firem 

od 100 do 500 mil. Kč, u 7 firem to bylo od 500 mil. do jedné miliardy a u 6 firem šlo o investici do 100 

mil. Kč. Nejvyšší investice jsou v zónách Mošnov a Nošovice. Mošnov a Hrabová mají podle investorů 

nejlepší dopravní napojení. 

Absence škol či školek s vyučováním v cizím jazyce považují za spíše negativní faktor a tedy taková 

školská zařízení v kraji postrádají. 

 

Infrastrukturou vybavené průmyslové zóny v Moravskoslezském kraji a jejich připravenost – to je také 

pozitivní signál i pro investory budoucí. Novela zákona o investičních pobídkách by měla přilákat 

investory i z high-tech oblasti a měla by přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti kraje resp. České 

republiky obecně.  

 

 

 
 


