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ГРАД

12. фебруара 2018. године Financial Times fDi магазин је
објавио ранг листу финасијских, економских и бизнис
потенцијала градова и региона Европе. Овим ранг листама
идентификовани су градови и региони са најперспективнијим
потенцијалима за инвестициона улагања, економски развој и
привредни раст. Град Ниш нашао се на овој листи
најперспективнијих градова на основу својих потенцијала,
евидентног раста страних инвестиција и квалитне подршке града
локалном економском развоју и инвестицијама, кроз Канцеларију
за локални економски развој и пројекте. Иза овог престижног
признања и резултата који су до њега довели, стоји вишегодишњи
континуирани рад и подршка Канцеларије и институција локалне
самоуправе као и значајна подршка Републике Србије.
FDI (foreign direct investment – стране директне инвестиције)
европски градови и региони будућности 2018/2019 рангирање има
за циљ проналажење најперспективнијих градова и региона у
Европи, не само у земљама ЕУ већ и ван ње.
Град Ниш званично се нашао на седмом месту малих европских
градова будућности 2018/2019. Испред њега на листи су градови
Дебрецин Мађарска, Дерби УК, Пловдив Бугарска, Плзен Чешка
Република, Рединг УК, Дери /Лондондери УК, а после Ниша следе
Оулу Финска, Мидлсбрух УК и Белфаст УК.
Ниш се, као регион, нашао по истим критеријумима на трећем
месту малих европских региона у категорији привлачења
директних страних инвестиција, после Греатер Хелсинки региона
у Финској и Еидховен региона у Холандији. После Нишавског
региона следе
препознати региони у Бугарској, Чешкој,
Словенији, Хрватској, Пољској, Републици Српској и БИХ регион
у истој категорији.

Да би дошао до ужег избора fDi европских градова и региона
будућности 2018/2019. Finacial Times
је сакупио податке
користећи специјалне „on line“ алате, fdi референце и податке
са fdi тржишта, као и друге изворе. Прикупљени су подаци за
489 локација и 150 региона у пет категорија: економски
потенцијал, људски капитал, трошкови пословања, инфраструктура
и пословно окружење. Локације су добијале максимум 10 поена за
сваку од категорија, што је мерено значајем у процесу
реализације страних инвестиција, како би се градови и региони
рангирали прво у подгрупама а потом и финалним ранг групама.
Поред тога, истраживање је рађено у шест категорија
директних
страних инвестиција. У овој категорији су сами
учесници у рангирању подносили извештај са детаљима њихове
стратегије привлачења страних инвестиција, који је потом
оцењивао жири Financial Timsa. Жири је узимао у обзир и
веичину градова и региона, па су они подељени по величини на
велике, средње, мале и микро.
Критеријуми за оцењивање, по сферама за оцењивање су били
бројни и то: 20 у сфери економског потенцијала, 15 у домену
људског капитала и квалитета живота, 18 у домену трошкова
пословања, 19 у домену доступности тј. географске позиције и
транспортне повезаности и 23 критеријума за пословно окружење,
тј, за подршку коју град тј. регион даје у комплетном процесу
подршке директним страним инвестицијама.

Престижну позицију Град Ниш заслужио је захваљујући, пре
свега, до сада успешно реализованим инвестицијама и изградњом
нових фабрика у којима је посао нашло близу 10.000 радника, уз
још око
7000 нових радних места у периоду до коначне
реализације пројеката. Начин рада и сарадње са инвеститорима,
искуства постојећих инвеститора и начин промоције и
валоризације потенцијала града: јак Универзитет у Нишу,
индустријска традиција, постојање инфраструктуре у граду и
путна повезаност града европским путним правцима, али и јасна

подршка локалне самоуправе кроз Канцеларију за локални
економски развој и пројекте и остале институције и квалитет
живота који гарантују и актуелни, велики, инфраструктурни
пројекти Града Ниша.

Иначе, Finacial Times је међународни пословни лист који се
сматра
једним од најугледнијих листова на свету, односно
најчитанијим међу водећим пословним људима широм света, и
једна од тематских публикација Financial timesа је FDI
Magazine.
На основу препознатих резултата, Град Ниш је контактиран од
стране Financial times FDI Mагзина септембра 2017. године и
позван да досатви додатне податке на основу којих је рангирање
и извршено. Посебно је значајно
то што је Град Ниш добио
признање у категорији „FDI стратегија“ која се даје за успехе
у привлачењу инвестиција и начину на који град ради са
инвеститорима кроз процесе привлачења и реализације
инвестиција, али и сарађује са постојећим инвеститорима након
завршетка изградње тј. рализације пројекта.
Марта 2017. у оквиру једног од највећих сајмова инвестиција и
некретнина у свету МИПИМ, који се одржава у Кану, Граду Нишу
биће уручена признања.
Сама чињеница да је Град Ниш препознат и добио ово признање
представља својеврсну промоцију и потврду исправних стратешких
одлука. Поводом ове награде, Градоначелник Ниша Дарко
Булатовић је рекао:
“Изузетна
нам је част да је еминентни Financial times
препознао наше напоре и постигнуте резултате. Ова награда је
доказ да смо на правом путу, подстрек и обавеза да даље радимо
и поново учинимо Град Ниш привредним центром овог дела Србије
и Балкана.”

