PRŮZKUM POSTOJE
K ZAHRANIČNÍM
INVESTORŮM A
ZAMĚSTNAVATELŮM
8. června 2001

CzechInvest, agentura Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky pro podporu
přímých zahraničních investic, oznamuje výsledky průzkumu na téma: „Postoj k zahraničním
investorům a zaměstnavatelům v ČR a v jednotlivých regionech“. Průzkum zpracovala
společnost Gabal, A & C.

PRESS

„Výzkum byl realizován formou sociologického dotazníkového šetření na základě
standardizovaného dotazníku. Výběr byl uskutečněn metodou náhodného výběru a doplněn
kvótním výběrem na demografické složení a to mezi respondenty ve věku 18 -75 let,“ říká
Martin Jahn, generální ředitel CzechInvestu.
Výsledky průzkumu:

RELEASE

1/ Prospěšnost investic zahraničních firem v ČR (v %)

 V ČR převládá pozitivní hodnocení investic zahraničních firem a umisťování jejich
výroby v ČR. Za celkově prospěšné tyto investice považuje 78 % dotázaných, za
rozhodně prospěšné je považuje 35 %, pouze 6 % si myslí, že zahraniční investoři ČR
rozhodně neprospívají.
 Nesilnější podporu mají zahraniční investoři v severomoravském regionu, kde tyto
investice považuje za prospěšné 82 % respondentů.
 Lidé do 29 let, s vyšší kvalifikací a na vyšších manažerských pozicích a podnikatelé
s vlastní firmou mají velmi pozitivní postoj zahraničním investorům.
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Kontakt: Pavlína Bolfová, CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2,
tel: 02/9634 2538, Fax:02/9634 2532
e-mail: bolfova@czechinvest.org

2/ Je důležité ze které země investor pochází? (v %)
 Česká společnost je citlivá na zemi původu investora. Význam původu zdůrazňuje
52 % dotázaných.
 Původ investora je významný i v těch regionech, kde je potřeba investic pociťována
významněji a investoři jsou hodnoceni pozitivněji: Praha, střední a západní Čechy,
severní Morava.
 Lze spekulovat, že země původu investora je jistou indikací jeho serióznosti a
serióznost investora je něco, čeho si již dnes dokáže česká populace vážit.
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3/ Důvěryhodnost německých firem investujících v ČR (v %)
 Německým průmyslovým firmám, které u nás investují, důvěřuje většina dotázaných.
V celé ČR je to 73 %, z toho rozhodně důvěřuje 18 %. Úroveň explicitní nedůvěry je
však marginální a dosahuje 8 %. Specificky nadprůměrná důvěra je patrná u
ekonomicky preaktivní populace, u vyšších manažerů a v populaci vlastníků podniků.
 Tendenci k marginálnímu vzestupu nedůvěry, při převažující důvěře, u starších
věkových kohort lze z části spojovat s celkově rezervovanějším postojem
k zahraničním investorům ve starších věkových kohortách.
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Kontakt: Pavlína Bolfová, CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2,
tel: 02/9634 2538, Fax:02/9634 2532
e-mail: bolfova@czechinvest.org
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4/ Serióznost německých firem jako zaměstnavatelů (v %)
 Zájem pracovat u německé firmy projevilo 59 % respondentů, zájem stoupá s velikostí
bydliště dotázaného. Německé firmy jsou považovány v převaze za seriózního
zaměstnavatele (ČR – 73%). I zde však lze vidět poměrně střízlivý postoj, v pozadí
převažující důvěry je patrná citlivost a schopnost diferencovat podle konkrétní firmy.
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5/ Zájem o práci u německé firmy působící v ČR (v %)
 Popsaným postojům odpovídá i zájem o práci u některé z německých firem, které u
nás působí. V ČR takový zájem projevilo 59 % respondentů. Ve vybraných lokalitách
je úroveň zájmu vesměs citelně vyšší: Chebsko 67 %, Ostrava 69 %. Zájem stoupá
s velikostí bydliště dotázaného, je opět nadprůměrný u preaktivních.
 Celkovému pozitivnímu naladění odpovídá i úroveň přijatelnosti Němce jako
nadřízeného v zaměstnání. V celém souboru ČR je takový vztah přijatelný pro 52% a
výrazně nepřijatelný pro 25 %. Ve vybraných lokalitách je situace lepší: V okrese
Cheb je tento poměr 61 : 21, v Ostravě dokonce 78 : 6.
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Kontakt: Pavlína Bolfová, CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2,
tel: 02/9634 2538, Fax:02/9634 2532
e-mail: bolfova@czechinvest.org

6/ Schopnost domluvit se alespoň na základní úrovni (v %)
 Z výzkumu vyplývá, že schopnost „domluvit se“ se v uplynulých letech postupně
zvyšuje a to jak v němčině, tak i v angličtině. Růst jazykových schopností se týká jak
celku, tak zejména mladších ročníků, které mají nadprůměrný zájem o práci
v zahraničních firmách.
 Jazyková kompetence představuje nejen významný parametr vybavenosti pracovních
sil, ale analýza ukazuje, že je kruciálním faktorem, který pozitivně determinuje
otevřenost vůči zahraničním investorům, snižuje emocionální obavy a zvyšuje
realistické posuzování zahraničních investorů. Podstatná je alespoň elementární
schopnost „domluvit se“. Vysoce nadprůměrná je situace v okrese Cheb pokud jde o
němčinu (75 %), v Ostravě je nadprůměrná vybavenost pokud jde o angličtinu.
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Kontakt: Pavlína Bolfová, CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2,
tel: 02/9634 2538, Fax:02/9634 2532
e-mail: bolfova@czechinvest.org
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