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– magnes inwestycji
zagranicznych
W tegorocznym rankingu fDi Magazine,
anglojęzycznego dwumiesięcznika z grupy Financial
Times, Katowice znalazły się na piątym miejscu
wśród dużych miast europejskich, które przyciągają
w najlepszy sposób zagraniczne inwestycje.
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W rankingu wzięto pod lupę
294 miasta z całej Europy i 148 regionów. Katowice znalazły się
w gronie takich dużych miast jak
Monachium, Glasgow czy Manchester i zajęły piątą lokatę wyprzedzając między innymi Rotterdam czy
Frankfurt. Wyróżnienie dla Katowic
odebrał osobiście prezydent Marcin
Krupa podczas tegorocznych targów
nieruchomości MIPIM w Cannes.

W ciągu ostatnich 16 lat Katowice
wraz z aglomeracją śląską stały się
doskonale skomunikowanym miejscem dzięki autostradom A4 i A1 czy
drodze średnicowej DTŚ. W samym
centrum miasta nastąpiła ogromna zmiana, a obszar, którego osią
jest katowicki Spodek, to dziś jedno
z najnowocześniejszych i najlepiej
zaprojektowanych centrów biznesowo – kulturalnych. Przebudowa

– Wierzę, iż uzyskana już po raz kolejny wysoka
pozycja Katowic w tak elitarnym rankingu to ogromne
wyróżnienie dla naszego miasta. Chciałbym również
zaznaczyć, iż cały czas udoskonalamy i rozwijamy
naszą strategię przyciągania inwestorów. Jej
kolejną odsłoną będzie zintensyfikowanie naszych
działań w obszarze współpracy z inwestorami
z amerykańskiej Doliny Krzemowej przy
równoczesnym wsparciu katowickich start-upów
w ich ekspansji na światowy rynek – powiedział
Marcin Krupa, prezydent Katowic.
Stolica śląskiej aglomeracji z pewnością zasłużyła na ten tytuł.
O dynamice rozwoju gospodarczego świadczą liczby i inwestycje. W ciągu dziesięciu lat, między
2004 a 2014 rokiem, nakłady inwestycyjne w katowickich przedsiębiorstwach wzrosły o 65,4%. W tym
samym czasie wzrosły też dochody
budżetu gminy na jednego mieszkańca z 2.917,99 zł/mieszkańca
do 5.326,33 zł/mieszkańca czyli
o 82,3%. Co najważniejsze o 59%
wzrosło także przeciętne wynagrodzenie z 3.272,16 zł/miesiąc do
5.199,41 zł/miesiąc.

centrum kosztowała wiele pieniędzy i cierpliwości mieszkańców. Dziś
jednak są tego efekty. W kwadracie
wyznaczonym przez ul. 3 Maja, biurowiec Altus, Muzeum Śląskie wraz
z siedzibą NOSPR oraz Spodek połączony z MCK powstały znakomite
warunki do funkcjonowania każdego
inwestora.
W Altusie, wciąż najwyższym wieżowcu w Katowicach, każdy biznesmen znajdzie wszystko, czego
potrzeba do realizacji biznesowych
działań. Są tu przestronne biura
do wynajęcia, hotel, możliwość re-

Spodek

kreacji w klubie fitness czy w kinie.
Jest bogata oferta gastronomiczna
z wyjątkowym Sky Barem na „dachu”
Katowic, jak i całe spektrum dodatkowych usług niezbędnych każdemu przedsiębiorcy. A to wszystko
w jednym obiekcie, z którego na
piechotę można się udać do imponującego architektonicznie centrum
kongresowego MCK. Tam możliwa
jest organizacja spotkań czy konferencji nawet dla kilkunastu tysięcy
osób. Połączenie MCK ze Spodkiem
powoduje, że powstała interesująca
powierzchnia do organizacji imprez
wystawienniczych czy targowych.
Kolejny atut to zmodernizowana
ul. 3 Maja wraz z katowickim rynkiem oferująca różnorodną rozrywkę
w wielu pobliskich lokalach, jak i ofertę
kulturalną opartą na Teatrze Śląskim
czy pobliskim NOSPR, jednej z najpiękniejszych architektonicznie siedzib instytucji muzycznych w Polsce.
Jednym słowem w sposób przemyślany, z wielką finezją, nowoczesnością i wyczuciem architektonicznym Katowice stworzyły warunki do
przyciągnięcia nowych inwestorów.
Piąte miejsce w prestiżowym rankingu fDi Magazine jest tego namacalnym dowodem.
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