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Kraków w rankingach biznesowych
2019
W rankingu Tholons Services Globalization CITY INDEX 2019 Kraków znalazł się
w Top 100 Super Cities zajmując 11. pozycję.
Kraków w rankingu Forbes 2019 otrzymał:
2. miejsce w kategorii „Miasto Przyjazne dla Biznesu” wśród miast od
300 tys. do 999 tys. mieszkańców - Kraków przyjazny dla biznesu
2. miejsce w kategorii „Najbardziej ekologiczne miasto w Polsce” Kraków ekologicznym miastem
Kraków w czołówce rankingu fDi Polish Cities of the Future 2019/2020
Financial Times po raz kolejny wziął pod lupę polskie miasta, weryfikując je pod
kątem skuteczności w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Analizie
poddano 50 ośrodków miejskich, które zostały sklasyfikowane w pięciu głównych
kategoriach: potencjał gospodarczy, kapitał ludzki i styl życia, efektywność kosztowa,
łączność oraz przyjazność biznesowa. W każdej z kategorii wyłoniono liderów dla
miast: dużych, średnich i małych, a także przygotowano ranking ogólny.
W rankingu Top 10 Polskich Miast Przyszłości fDi 2019/2020 Kraków okazał się
najlepszą lokalizacją pośród miast regionalnych (1 miejsce zajęła stolica). W trzech
kategoriach: potencjał gospodarczy, kapitał ludzki i styl życia, oraz przyjazność
biznesowa Kraków zajął wysokie 2 miejsce. Z kolei w rankingu Top 5 Dużych Polskich
Miast Przyszłości fDi 2019/2020 Kraków w czterech kategoriach zajął miejsce 2,
a w kategorii efektywność kosztowa miejsce piąte. Oznacza to, że stolica Małopolski,
oferując wysoką jakość życia i infrastruktury miejskiej, konkuruje jakością, a nie niską
ceną, stanowiąc jednocześnie najlepszą lokalizację w Europie dla firm z branży SSC.
W obu wymienionych rankingach Kraków zajął 2 miejsce w klasyfikacji generalnej.
2018
Kraków na 6. pozycji, awansując o dwa miejsca, w rankingu Tholons Services
Globalization CITY INDEX 2018. Tym samym Kraków zajmuje najwyższą pozycję wśród
miast europejskich jako najlepsza lokalizacja dla inwestycji typu BPO/SSC.
Kraków w Rankingu fDi's European Cities and Regions of the Future 2018/19:
2 miejsce w TOP 10 fDi's Large European Cities of the Future 2018/19 -

Business Friendliness
9 miejsce w TOP 10 fDi's Eastern European Cities of the Future 2018/19
10 miejsce w TOP 10 fDi's Large European Cities of the Future 2018/19
9 miejsce w TOP 10 fDi's Large European Cities of the Future 2018/19 Human Capital and Lifestyle
2017
Według raportu „Tholons Services Globalization Index 2017” (dawniej „Top 100
Outsourcing Destinations"), Kraków po raz kolejny najlepszą destynacją dla sektora
nowoczesnych usług biznesowych w Europie kontynentalnej. Zajmuje 8. miejsce na
świecie, awansując o jedną pozycje w stosunku do lat ubiegłych.
W rankingu Financial Times „fDi Polish Cities of the Future 2017/18" Kraków
nagrodzony tytułem polskiego miasta przyszłości jako najlepszy ośrodek regionalny.
Kraków w pierwszej piątce dużych miast pod kątem atrakcyjności dla biznesu oraz
efektywności kosztowej. Wyróżnienia w kategoriach: przyjazna atmosfera dla biznesu
oraz potencjał ekonomiczny.
Kraków na 4. pozycji w rankingu Miasta Przyjazne dla Biznesu 2017 organizowanego
przez Forbes i Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.
W rankingu "The world's most competitive cities 2017" Kraków w Top 5 miast Europy
Wschodniej i Azji Środkowej w kategoriach Business & Financial Services oraz IT
& Communications.
2016
Kraków najbardziej przyjaznym start'upom miastem regionalnym w Polsce wg
rankingu European Digital City Index (zajmując 51. pozycję)
Top 100 Outsourcing Destinations 2016 – Tholons. Wśród 100 najlepszych destynacji
dla outsourcingu na świecie Kraków utrzymał swoje 9. miejsce z lat ubiegłych.
European Cities & Regions of the Future 2016/2017 - Financial Times fDi
Kraków otrzymał certyfikat Miasta wspierającego branżę SSC/BPO/ITO
2016/2017
Kraków, obok Hamburga i Oslo, w zestawieniu dużych europejskich miasta
przyjaznych dla biznesu
2015
Top 100 Outsourcing Destinations 2015 – Tholons

Kraków najlepszą lokalizacją dla nowoczesnych usług w Europie - 9 miejsce wśród
100 najlepszych destynacji dla outsourcingu na świecie (Kraków utrzymał pozycję z
2014 r.)
Kraków po raz kolejny najlepszą lokalizacją dla inwestycji z branży SSC/BPO w Polsce CEE Shared Services and Outsourcing Awards
2014
European Cities & Regions of the Future 2014/2015 - Financial Times fDi
Kraków w zestawieniu miast Europy Wschodniej z najlepszą strategią pozyskiwania
inwestycji zagranicznych
Kraków wśród największych europejskich miast z najlepszym wskaźnikiem
efektywności kosztowej
Top 100 Outsourcing Destinations – Tholons
Kraków najlepszą lokalizacją dla nowoczesnych usług w Europie - 9 miejsce wśród
100 najlepszych destynacji dla outsourcingu na świecie
Kraków na 2. miejscu wśród najbardziej atrakcyjnych miast w Polsce według analizy
RegioSTRATEG dla stolic regionów za 2014 r.
2013
Top 100 Outsourcing Destinations – Tholons
Kraków najlepszą lokalizacją dla nowoczesnych usług w Europie
Środkowo-Wschodniej
2012
European Cities & Regions of the Future 2012/2013 - Financial Times fDi
Kraków jednym z najatrakcyjniejszych miast Europy Wschodniej
Kraków jednym z miast z najlepszą strategią proinwestorską
Kraków jednym z miast Europy Wschodniej z najlepszą strategią proinwestorską
Top 100 Outsourcing Destinations – Tholons
Kraków najlepszą lokalizacją dla nowoczesnych usług w Europie
Środkowo-Wschodniej

2011
European Cities & Regions of the Future 2010/2011 - Financial Times fDi
Kraków jednym z najatrakcyjniejszych miast Europy Wschodniej
World Investment Report - UNCTAD
Kraków najlepszym miejscem dla rozwoju projektów BPO
Top 10 Emerging Outsourcing Cities 2010 – Global Services & Tholon

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

