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Závěry a doporučení 14. ročníku mezinárodní konference
Investment & Business Forum 2013
Hlavními body konference byly perspektivy dalšího hospodářského rozvoje regionu a investiční
příležitosti. Účastníky konference byli také představitelé Moravskoslezského kraje, jeho měst
a obcí, investorů, CzechInvestu, Sdružení pro zahraniční investice (AFI) a významní představitelé podnikatelské reprezentace kraje.
Účastníci konference:
1) ocenili schopnost a rychlost, s jakou se
aktivizovaly síly v Moravskoslezském
kraji s cílem řešit jak krátkodobé, tak
i dlouhodobé problémy regionu. Pozitivně vnímali zájem prezidenta republiky
Miloše Zemana a centrálních orgánů
a doporučili pokračování činnosti pracovní skupiny pro řešení krizové hospodářské situace v Moravskoslezském kraji.
2) shodli se, že další rozvoj regionu závisí na investicích a úspěšné restrukturalizaci.
3) doporučili brát krizi jako příležitost a vytěžit z tohoto stavu aktivní kroky do budoucna, provádět je na krajské úrovni, pokud nejsou řešeny na úrovni celostátní. V této souvislosti
doporučili vymezit oblasti, které by stát měl nebo neměl regulovat.

Účastníci konference vytyčili témata přínosná pro další rozvoj kraje
Zpracování a naplňování strategií a koncepcí:

podpořili přijetí dobře zpracované hospodářské strategie kraje. Ta musí vycházet ze současného stavu, který bude stabilizován, modernizován a inovován a postupně bude prorůstat do nových a moderních odvětví. Doprovodným procesem pak musí být kvalitní technické vzdělání na všech stupních a spolupráce soukromého a veřejného sektoru ve vědě,
výzkumu a inovacích.

vyzvali, aby již zpracované strategie na vládní i krajské úrovni byly řádně naplňovány a aby
byly dlouhodobě platné.

požadovali, aby v rámci strategických koncepcí bylo definováno dlouhodobé zajištění dostatečné kapacity elektrické energie související s případným ukončením těžby černého uhlí
nebo ohrožením dovozu jiných energetických surovin, např. výstavba jaderné elektrárny
jako společný zdroj pro ostravsko-katovickou příhraniční aglomeraci.
Podpora příchodu investorů do kraje:

doporučili vytvořit v kraji průmyslovou
zónu pro strategického investora a lépe
pracovat se stávajícími investory tak, aby
případnou expanzi realizovali právě
v Moravskoslezském kraji.

upozornili na trvající nedostatky v dopravní infrastruktuře, kdy i přes existující dálnici je stále neuspokojivé dopravní
napojení na Polsko i Slovensko, což investory odrazuje.
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Zvýšení konkurenceschopnosti:

požadovali omezení poplatků, které deformují ceny vstupních energií a snižují
tak konkurenceschopnost podniků.

vyzvali, aby v návaznosti na prohlášení stávající vlády ČR byly v maximálně
možné míře prosazovány české národní
zájmy u evropských institucí v Bruselu.
Průmysl se musí stát národním zájmem.
Otázky legislativy:

podpořili úsilí vlády České republiky k prosazení zákona o státní službě za účelem vytvoření stabilního systému zejména na ministerské úrovni.

požadovali novelu zákona o veřejných zakázkách v tom smyslu, aby bylo možno podporovat místní podnikatele, tj. stanovit možný rozsah využití místních zdrojů.

kvalitu fungování veřejné správy komentovali negativně, poukázali na její neracionální
rozhodování. Požadovali efektivnost a odpovědnost veřejné správy. V této souvislosti doporučili vysílat zaměstnance veřejné správy na stáže do výrobních podniků tak, aby lépe
chápali jejich potřeby a situaci.
Kvalita vzdělávání:

upozornili na potřebu kvalitního technického vzdělávání, na dlouhodobě
neuspokojivou jazykovou vybavenost
a vyzvali ke kvalitnější a rozsáhlejší výuce cizích jazyků s apelem na potřebu
znalosti dvou světových jazyků.

doporučili pravidelná setkání představitelů zahraničních firem se studenty
a pedagogy vysokých škol s cílem seznámit je s požadavky na jejich kvalifikaci.
Výzkum a inovace:

doporučili restrukturalizaci financování
výzkumu a podporu výzkumu aplikovaného, jehož výsledky umožňují zvýšení
přidané hodnoty výrobků.

upozornili na roztříštěnost zdrojů inovačních aktivit, potřebu zaměřovat inovace na průmysl a definovat nové inovační obory.

upozornili na deformaci trhu dotacemi
a požadovali zjednodušení administrativy dotací EU a jejich směřování do smysluplných projektů.

Pro zlepšování pozitivního vnímání kraje doporučili obratněji využívat skutečnost,
že očima zde žijících cizinců vypadá náš kraj lépe, než ho vidí většina české populace
a média.
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