VLÁKNINA, PAPÍR A VÝROBKY Z PAPÍRU (OKEČ 21)
Klíčová fakta o odvětví v kraji
Průměrné mzdy v odvětví
o Zaměstnány téměř 2 tisíce osob
o Převládá výroba vlákniny a papírových obalů
o Průměrná měsíční mzda v odvětví v kraji spolu s
vydavatelstvím (OKEČ 22) v r. 2004 byla 19 138 Kč
o Tržby firem s více než 100 zaměstnanci byly v r.
2004 spolu s vydavatelstvím (OKEČ 22) asi 7,9 mld
Kč
o Export v roce 2003 představoval asi 1,1 mld Kč
(4,7% exportu ČR)

Zdroje dat a kontakty
Primárním zdrojem byla Albertina data (verze 4/2006).
Tato data byla upravena a dopočtena a následně využita
pro výpočet počtu subjektů a zaměstnanosti.
Zdrojem dat pro průměrné mzdy, tržby a export byla
Statistická ročenka ČR a Moravskoslezského kraje (ČSÚ).
Své dotazy prosím zasílejte na gavenda@rpic-vip.cz.

V odvětví byla v České republice v roce 2003 průměrná
mzda 16 211 Kč. Údaje za Moravskoslezský kraj jsou
k dispozici v kombinaci odvětví papírenský a polygrafický
průmysl a vydavatelské činnosti, kde v r. 2004 byla
průměrná mzda u podniků nad 100 zaměstnanců 19 138
Kč.
Zahraniční investice
V odvětví výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru
proběhly investice zahraničních společností hlavně formou
akvizic již existujících výrobních podniků.

Investor

Stát

Firma

Heinzel Group
Model Holding
Kappa Packaging

Rakousko
Švýcarsko
Nizozemí

Biocel Paskov
Model Obaly
Kappa Morava Paper

Export
Export vlákniny, papíru a výrobků z papíru v roce 2003
představoval 1,106 mld Kč, což je přibližně 4,7% českého
exportu v tomto odvětví a zároveň asi 0,42% celkového
exportu kraje.

Počet firem a zaměstnanost
Výroba vlákniny, papíru a lepenky

Odvětví zahrnuje následující obory:
21.1
21.2

Tomuto sektoru dominuje 1 firma, která zaměstnává
téměř 500 zaměstnanců.

Výroba vlákniny, papíru a lepenky
Výroba zboží z papíru a lepenky

Výrobou vlákniny, papíru a výrobků z papíru se v kraji
zabývá asi 26 subjektů, které zaměstnávají okolo 1 800
pracovníků, což představuje:
o
o
o

asi 0,3% disponibilní pracovní síly v kraji
asi 0,4% zaměstnaných osob v kraji
asi 10 % pracovníků v tomto odvětví v ČR

Okres

Firem

Zaměstnanců

5
4
3
1
6
7
26

125
533
13
75
858
219
1 823

Bruntál
Frýdek-Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Ostrava
MS kraj

Počet subjektů a zaměstnanost podle velikostní kategorie
firem je následující:

firem
osob

1-9
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Hlavním zaměstnavatelem je:

Firma

Okres

Biocel Paskov

Frýdek-Místek

Výroba zboží z papíru a lepenky
V tomto sektoru podniká přibližně 25 firem, které
zaměstnávají asi 1 300 zaměstnanců. Hlavními produkty
jsou papírové a kartónové obaly. Počet subjektů a
zaměstnanost podle velikostní kategorie firem je
následující:

firem
osob

1-9

10-49

50-249

250-999

13
55

7
178

4
360

1
740

Hlavními zaměstnavateli jsou:

Firma
Model Obaly
Kappa Morava Paper
Mikes Karton
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Okres
Opava
Opava
Ostrava

