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Kraków od lat promuje konsekwentnie własny potencjał (potencjał ludzki, potencjał ośrodka
akademicko-naukowego), co przynosi efekty w postaci konkretnych decyzji inwestorskich. A
dzięki trwającej już od dłuższego czasu korzystnej koniunkturze gospodarczej oraz
umiejętnemu wykorzystywaniu trendów inwestycyjnych udało się zbudować gospodarczą
markę Krakowa.

BSS - usługi dla biznesu
Sektor nowoczesnych usług w Krakowie rozwija się prężnie. Wartość ekonomiczna dla
gospodarki Krakowa wygenerowana przez sektor BSS w 2018 roku wyniósł ponad 11
mld zł. Obecnie w Krakowie (dane na styczeń 2019 r.) w sektorze BSS funkcjonuje
170 firm, w których zatrudnienie znajduje ponad 79 tys. pracowników, to jest prawie
7 razy więcej niż w 2008 r. 25 % osób zatrudnionych w sektorze usług biznesowych
zlokalizowanych w Polsce pracuje właśnie w Krakowie. Przewiduje się, że 1 stycznia
2020 r. w sektorze BSS będzie pracowało 90 000 pracowników, a prognoza na rok
2021 mówi już o 100 000 zatrudnionych.
Wzrasta liczba zakładanych spółek prawa handlowego (również tych z kapitałem
zagranicznym), a także liczba osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą: w 2015 r. było to 82 tys., w I kwartale 2019 r. wyniosła już ona do 90
tys. Wzrosło zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw: w 2015 r. było to 202 tys. osób,
obecnie 222,4 tys. osób. Poziom stopy bezrobocia w dalszym ciągu maleje: w 2015 r.
stopa bezrobocia wynosiła 4,5 %, w 2019 r. – 2,4.
Miasto zabiega o inwestorów zagranicznych
Elementem działań Miasta, który służy jego promocji inwestycyjnej jest udział w
największych targach nieruchomości. Dzięki nim możliwy jest przekaz informacji
dotyczących potencjału i możliwości gospodarczych, dotarcie do jak największej
liczby inwestorów, a także kreowanie marki Krakowa jako miasta atrakcyjnego
inwestycyjnie. Do największych imprez tego typu można zaliczyć: Międzynarodowe
Targi Inwestycji Nieruchomości MIPIM w Cannes czy Targi Nieruchomości
Inwestycyjnych EXPO REAL w Monachium. Dzięki takim działaniom pojawiają się
konkretne rezultaty, np. awans w różnych międzynarodowych rankingach. Dla
przykładu, Kraków awansował o dwie pozycje w prestiżowym rankingu Tholons
Services Globalization City Index 2018 (zajął szóste miejsce). Więcej informacji.
Został również wyróżniony w prowadzonym przez Financial Times – fDi Magazine
rankingu „fDi European Cities and Regions of the Future”, zajmując wysokie miejsce
w kategoriach „przyjazność biznesowa” oraz „kapitał ludzki”.
W najnowszym rankingu Forbes 2019 Kraków został również wyróżniony i otrzymał
drugie miejsce w kategorii „Miasto przyjazne dla biznesu” wśród miast liczących od
300 tys. do 999 tys. mieszkańców. Znalazł się również na drugim miejscu w kategorii
„Najbardziej ekologiczne miasto w Polsce”. Więcej informacji.

Centrum Wspierania Inwestorów
Istotną rolę w przyciąganiu inwestorów pełni Centrum Wspierania Inwestorów i
Innowacyjnej Gospodarki oraz Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Centrum
Wspierania Inwestorów oferuje szeroko rozumianą pomoc merytoryczną dla
inwestorów krajowych i zagranicznych. Zapewnia wsparcie w procesie inwestycyjnym
pozostającym w kompetencjach Gminy. Centrum Współpracuje także z Izbą
Przemysłowo–Handlową, stowarzyszeniem ASPIRE, ABSL czy Krakowskim Parkiem
Technologicznym oraz innymi instytucjami biznesowymi.
Kraków środowiskiem Start-upów
W ostatnich latach w Krakowie dynamicznie rozwija się środowisko startupowe, takich
podmiotów jest ok. 300, a w skład tej szeroko pojętej branży wchodzi ok. 10 tys.
osób. Krakowskie startupy zatrudniają setki osób, produkują rozwiązania
wykorzystywane na całym świecie i zdobywają coraz większe międzynarodowe
uznanie. Więcej informacji.
Kapitał ludzki
Kapitał ludzki na ogromne znaczenie dla przyciągania bezpośrednich inwestycji
zagranicznych. W Krakowie funkcjonują 23 uczelnie wyższe, z 12 tys. pracownikami
naukowymi, z liczba studentów ok. 150 tys. oraz ponad 100 jednostkami i
instytucjami naukowo–badawczymi.
Inwestycje w infrastrukturę
W kontekście rozwoju miasta bardzo istotne są inwestycje w infrastrukturę, zarówno
tę pozwalającą dotrzeć do Krakowa, jak i tę funkcjonującą w mieście. Warto
podkreślić, iż Kraków Airport zajmuje pierwszą pozycję wśród portów regionalnych w
Polsce. Lista obsłużonych pasażerów w 2018 r. wyniosła 6,7 mln. Kraków łączony z
ponad 90 portami lotniczymi znajdującymi się w 28 krajach. Natomiast miejska sieć
komunikacyjna obsługuje co roku ok. 403 mln pasażerów. Miasto dba w tym zakresie
także o ekologię, stąd kolejne zakupy autobusów ekologicznych i tramwajów,
rozbudowa istniejących linii, czy inwestycje w nowe połączenia z parkingami typu
park&ride.
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