A. Ekonomika / podnikání
SILNÉ STRÁNKY
Dobře fungující průmyslová zóna/park, ve které jsou stále ještě volné kapacity
Silný průmyslový potenciál/silná tradiční role průmyslu - hlavním nosným odvětvím hospodářství
města je zpracovatelský průmysl.
Dobré dopravní napojení ekonomiky z pohledu dodavatelů, odběratelů – páteřní komunikace,
železnice, v blízkosti mezinárodní letiště
Kopřivnice patří v okrese Nový Jičín k nejsilnějším hospodářským centrům – průmyslový význam
převyšuje jeho populační význam v sídelní struktuře
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Technická historie města – technické tradice, stále ještě zájem o studium technických oborů

8

Přítomnost významné střední odborné školy, jejíž nabídka studijních oborů je v souladu se strukturou
zaměstnavatelů ve městě i blízkém regionu.
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Potenciální brownfieldy v prostorech firmy TATRA TRUCKS a.s. – možnost dalšího rozvoje
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Blízkost VŠB - TU Ostrava (potenciál pro spolupráci ve VaV, který již některé místní firmy začínají
využívat)
Relativně “mladé město“ v porovnání s okolními obcemi a průměrem MsK i ČR – mladší věková
struktura v porovnání se zbytkem ČR)
Realizace vlastních VaV aktivit v domácích firmách i v pobočkách zahraničních firem (Bang&Olufsen,
s.r.o., Brose CZ, s.r.o., Dura Automotive Systems, s.r.o.)
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Dostatečné kapacity technické infrastruktury v lokalitách významných pro rozvoj ekonomiky.
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Relativně příznivá vzdělanostní struktura v porovnání s průměrem ČR i Moravskoslezského kraje
(vyjma podílu VŠ vzdělaných osob)

3

Platforma – funkční rada rozvoje lidských zdrojů - koordinace projektů, předávání zkušeností atd.

3

Zpracovatelskému průmyslu dominuje úspěšné odvětví automotive (72 % celkového obratu všech
firem)
Firmy působící v odvětví automotive těží ze strategické polohy města v průmyslovém makroregionu,
kde působí řada finálních výrobců automobilů.
Silná provázanost ekosystému zpracovatelského průmyslu – menší firmy produkují dílčí komponenty
pro firmy ve vyšších patrech produkčních sítí vyrábějících složitější/finální výrobky.
Intenzivní dojížďka do zaměstnání z okolních obcí v rámci okresu – Příbor (14 %), Štramberk (9%),
Frenštát p. R. (7,5 %), Nový Jičín (7%)
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Nízká nezaměstnanost – míra nezaměstnanosti se dlouhodobě drží na nižších hodnotách.

2

Růst stávajících firem – stále ještě volná místa

2

Ve struktuře volných pracovních míst převládají kvalitativně vyšší pracovní místa pro technické
inženýry, pedagogické a zdravotnické pracovníky a výzkumníky
Posilování role těchto poboček ve firemní hierarchii projevující se přesunem znalostně náročnějších
aktivit do Kopřivnice (technologický vývoj, konstrukce, design)
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A. Ekonomika / podnikání
SLABÉ STRÁNKY
Málo diverzifikovaná ekonomika (silná závislost na odvětví automotive) – vysoká míra provázání a
z toho vyplývající dominantní orientace firem na sektor automotive
Málo atraktivní a málo živá centrální zóna – nedostatečná nabídka a kvalita zboží a služeb,
pestrost/rozmanitost služeb (silná vazba na image)

13
13

Malé množství drobných podnikatelů (živnostníků), méně služeb
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Dlouhodobý pokles počtu obyvatel a to zejména v důsledku stěhování lidí z Kopřivnice.
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Nízká podnikavost - nezájem mladé generace o podnikání zejména v řemeslných oborech
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¼ rozlohy města je v majetku Tatry a město nemůže o tomto území rozhodovat, vliv města na rozvoj,
zaměření areálu
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Nedostatečná kvalita pracovní síly (kvalifikace, chybí technicky zaměřená pracovní síla)

7

Růst počtu obyvatel s bydlištěm hlášeným na radnici - ne vždy se jedná o sociálně nepřizpůsobivé
obyvatele (vcelku přímá úměra čím vyšší aktivita exekutorů, tím více hlášených osob)
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Málo připravených ploch pro drobnější (malé a střední podnikání)

5

Minimální možnost města ovlivnit příchod nových investorů.
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Nárůst počtu dlouhodobě nezaměstnaných osob, které jsou bez zaměstnání déle než 2 roky ( /4 všech
uchazečů o zaměstnání registrovaných na Úřadu práce).
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Nevyužité budovy (objekty) v majetku města

4

Růst počtu a podílu uchazečů o zaměstnání s vysokoškolským vzděláním a uchazečů mladších 30 let

3

Pokles počtu pracovních míst pro méně kvalifikované zaměstnance - řemeslné profese, výrobce,
zpracovatele, opraváře a obsluhy strojů a zařízení.
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Nedostatek kvalitních řemeslníků

3

Areál Tatry sahá až skoro k centru města a ohraničuje ho, představuje omezení urbanistické struktury
města

3

