Dôvodová správa
k Analýze investi ného prostredia Košického samosprávneho kraja za roky 2006 - 2008
Košický samosprávny kraj (KSK) sa podobne ako iné kraje Slovenska nachádza v
zaujímavej etape svojho vývoja. Región dlhodobo bojuje s vysokou mierou nezamestnanosti,
na druhej strane ale zna ne rastie záujem investorov o investovanie na tomto území. Má to
priamy vplyv na posil ovanie konkurencieschopnosti KSK. Na druhej strane prebiehajúca
globálna finan ná kríza sa za ína nepriaznivo prejavova aj v zhoršujúcej sa ekonomickej
stabilite firiem na východnom Slovensku s nepriaznivým dopadom na vývoj miery
nezamestnanosti. Nevyhnutne to vyvoláva potrebu prija opatrenia na urýchlené posil ovanie
alšej odvetvovej diverzifikácie výrobných inností a poskytnutie potrebných zdrojov
financovania pre malé a stredné podniky a ich adaptáciu v rámci turbulentného prostredia.
Sledujeme tým elimináciu nepriaznivých vplyvov ekonomickej nestability dodávate ských
firiem naviazaných na ve ké podniky. Príkladom sú U.S.Steel, s.r.o. Košice (ekonomická
nestabilita dodávate ských firiem, znižovanie po tu zamestnancov), Embraco Spišská Nová
(znižovanie po tu zamestnancov), Elektroconnect Trebišov (pozastavené rozširovanie výroby
i po tu zamestnancov) i alšie firmy.
Nadväzujúc na tento vývoj a s cie om poskytnú potenciálnym investorom o najviac
informácií o KSK, odborný tím odboru regionálneho rozvoja vypracoval Analýzu
investi ného prostredia Košického samosprávneho kraja za roky 2006 - 2008. Vypracovanie
aktualizovanej verzie Analýzy si vyžiadali aj o akávané zmeny vo vývoji ekonomickej
a sociálnej situácie KSK, ktoré chceme aktuálne poskytnú potenciálnym domácim
a zahrani ným investorom.
alším cie om tohto materiálu je prostredníctvom štrukturovaných informácií
z oblasti podnikate ského prostredia, vývoja konkurencieschopnosti regiónu prispie k lepšej
informovanosti potenciálnych investorov, ktorí budú využíva služby a produkty
rozvíjajúceho sa sektoru znalostnej ekonomiky. Týmto vytvoríme predpoklady pre zvýšenie
zamestnanosti a zlepšenie dynamiky ekonomicko-sociálneho rozvoja kraja. Predkladaný
materiál má ambíciu poskytnú odpovede na otázky:
• Má KSK predpoklady pri ahova a rozvíja zahrani né a domáce investície?
• Je v regióne zodpovedajúca technická, technologická a znalostná infraštruktúra?
• Je v kraji dostatok kvalifikovaných udských zdrojov v oblasti výrob s vyššou
pridanou hodnotou ?
• Je miestna a regionálna samospráva pripravená pružne reagova na potreby
investorov?
• Aký je sú asný stav a štruktúra v oblasti priamych zahrani ných investícií ?
Analýza obsahuje mnoho praktických informácií o etablovaných zahrani ných
investoroch na území kraja, jestvujúcich a pripravovaných priemyselných parkoch, dopravnej
infraštruktúre nielen v rámci kraja, ale aj pod a jednotlivých okresov i mikroregiónov,
udských zdrojoch a ich vzdelanostnej štruktúre, informácie o ekonomickom prostredí, o
legislatívnom prostredí a o mnohých alších skuto nostiach, ktoré sú potrebné pre
zahrani ných investorov, ako aj pre domácich i zahrani ných developerov a samotných
investorov, rozhodujúcich sa o lokalizovaní v KSK.

3

Aktualizovaná Analýza investi ného prostredia KSK bude uverejnená na internetovej
stránke KSK. Po schválení bude k dispozícii aj vo forme tla enej brožúry. Skrátená verzia
Analýzy bude preložená do anglického jazyka a bude taktiež zverejnená na webovej stránke
KSK.
Vláda SR na svojom rokovaní d a 6. 11. 2008 prerokuje „Balí ek opatrení vlády SR na
prekonanie dopadov globálnej finan nej krízy“. Okrem iného podpora v oblasti posilnenia
podnikate ského prostredia bude „smerovaná na podporu súkromného sektora, najmä malého
a stredného podnikania, kde pozornos musí by zameraná najmä na inovácie a transfer
technológií, o by malo prispie k riešeniu problému zníženia energetickej náro nosti,
zníženiu ekologických dopadov a zvýšeniu efektívnosti výroby, o následne zabezpe í
zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a služieb, rast pridanej hodnoty, zvýšenie
efektivity, modernizáciu zariadení at . Transfer technológií je priamo naviazaný na inova ný
transfer vo výrobných technológiách a v službách a zárove vyvoláva inováciu výrobkov
a služieb“. Z novo navrhovaných opatrení pôjde o urýchlené zavedenie programu na podporu
vzniku sietí a klastrov a programu podpory aktivít vedúcich k zapojeniu sa slovenských
podnikate ov do medzinárodných klastrov. I tu KSK má predpoklady pre ich rozvoj. Týka sa
to klastra IT technológií, strojárenského klastra, klastra obnovite ných zdrojov energií
a biotechnologického klastra.
Za predpokladu, že vláda SR „Balí ek opatrení“ schváli, práve v oblasti klastrových
iniciatív KSK v spolupráci s MH SR sa bude aktívne spolupodie a na rozvíjaní tohto
procesu.

V Košiciach d a 6. 11. 2008
Spracoval: Ing. Peter apák
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