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Streszczenie raportu „Kraków. W poszukiwaniu połączenia tradycji z 

nowoczesnością”, PwCi 

Najważniejsze wnioski 

 Kraków zajmuje 3. miejsce w rankingu metropolii (za Warszawą i Wrocławiem). 

 Miasto rozwija się dynamicznie, ale nie w pełni wykorzystuje swój potencjał: wysoko 

wykształconą kadrę, coraz lepszą infrastrukturę i połączenia transportowe. 

 Największy walor Krakowa stanowi znakomity wizerunek, szeroko rozpowszechniony 

poza granicami kraju. 

 Kraków najsłabiej wypada pod względem jakości życia (chodzi przede wszystkim  

o: zanieczyszczenie środowiska i natężenie ruchu samochodowego) 

Rozwój Krakowa na przestrzeni 10 lat 

 ponadprzeciętne tempo wzrostu PKB (37%, w metropoliach – 34%), 

 stopa bezrobocia poniżej średniej dla metropolii (2014r.: Kraków – 

5,2%,metropolie: 6,9%), 

 najwyższy wzrost odsetka osób z wyższym wykształceniem (o 14 pp.  

ex equo  z Warszawą), 

 wzrost liczby mieszkańców zarówno w mieście jak i w obszarze 

metropolitalnym (takie zjawisko wystąpiło jeszcze tylko w Warszawie.  

W pozostałych metropoliach wzrostowi liczby mieszkańców obszaru 

metropolitalnego towarzyszył często spadek liczby mieszkańców miasta). 

Kapitały rozwojowe – Kraków lepiej na tle średniej dla polskich metropolii 
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ludzie

infrastruktura

inwestycje

wizerunek

 silna marka 

 wysokie nakłady i atrakcyjna oferta kultury wysokiej 

 bogata oferta kultury życia codziennego (liczba restauracji 

basenów, udział mieszkańców w imprezach masowych) 

 mała ilość terenów zielonych 

 dostępność absolwentów kierunków technicznych 

 wysokie wskaźniki innowacyjności 

 jedne z najlepszych warunków inwestowania 

 mniejsze nakłady inwestycyjne na mieszkańca 

 dobre połączenia Krakowa ze światem 

 duża liczba miejsc w komunikacji miejskiej oraz bus-pasów 

 rozwinięta infrastruktura w zakresie handlu i usług 

 wzrost liczby nowych mieszkań 

 wysoka cena mieszkań 

 niedoinwestowanie ścieżek rowerowych 

 wysokie wykształcenie mieszkańców 

 zaangażowanie w prowadzenie działalności gospodarczej 

 niska stopa bezrobocia wśród dorosłych i młodzieży 

 zaangażowanie mieszkańców w wybory i budżet obywatelski 
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Kapitały rozwojowe – Kraków gorzej na tle średniej 

 

Podsumowując 

Kraków na chwilę – zdecydowanie tak! 

Kraków przyciąga turystów, inwestorów, firmy zagraniczne, studentów. Dla osób 

przebywających czasowo, Kraków ma wiele do zaoferowania: unikalne na skalę światową 

zabytki, bogatą ofertę kulturalną, dobrze rozwiniętą bazę handlową, noclegową, 

gastronomiczną i konferencyjną. Do Krakowa łatwo dotrzeć, gdyż posiada dobrą 

infrastrukturę transportową (połączenia lotnicze, kolejowe, samochodowe).  

Kraków dla biznesu – dobra inwestycja! 

Wysoko wykształcona kadra, dostęp do nowoczesnej powierzchni biurowej sprawia, że 

Kraków jest atrakcyjnym miejscem dla inwestorów – nie tylko zagranicznych. 

Kraków na dłużej – tak, ale… 

Stałe zamieszkiwanie w Krakowie wiąże się z odczuwalnymi niedogodnościami: 

zanieczyszczeniem powierza, korkami na ulicach, małą ilością terenów zielonych, słabą 

dostępnością urzędów miejskich i lekarzy specjalistów, niedoinwestowaniem ścieżek 

rowerowych. Co prawda mieszkania są coraz łatwiej dostępne, ale za wyższą niż w innych 

miastach cenę. Do tego Kraków średnio radzi sobie z pozyskiwaniem źródeł finansowania. 

Rekomendacje PwC 

1. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, zwłaszcza dla inwestorów zagranicznych. 

2. Poprawa stanu środowiska naturalnego. 

3. Dalsza poprawa finansów miasta. 

                                                           
i Publikacja została przygotowana po raz trzeci. Celem raportu jest określenie kapitałów rozwojowych, którymi 

dysponują polskie metropolie. Autorzy wyróżnili 7 kapitałów: źródeł finansowania, instytucjonalno-demokratyczny, 

techniczny i infrastrukturalny, jakości życia, ludzki i społeczny, kultury i wizerunku, atrakcyjności inwestycyjnej. 

Analiza dotyczy 12 miast Polski. Średnia wartość każdego kapitału wynosi 100. 
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instytucje

jakość życia

 zanieczyszczenie środowiska naturalnego 

 długi czas oczekiwania na wizytę u specjalisty 

 mniejsze poczucie bezpieczeństwa (większa przestępczość, 

wypadkowość na drogach, mniej kamer na ulicach) 

 bardzo duża uciążliwość ruchu drogowego 

 jakość opieki zdrowotnej  (liczba lekarzy, poziom szpitali) 

 wysoki poziom nauczania w szkołach 

  mniejsze wydatki na administrację publiczną (na mieszkańca) 

 mniejsza dostępność urzędu miasta i mniejsza liczba spraw do 

załatwienia przez internet, mała liczba hotspotów miejskich 

 najniższy udział budżetu partycypacyjnego w wydatkach 

 mniejsze nakłady na bezpieczeństwo publiczne 

 duża aktywność instytucji pozarządowych 

 niższe od średniej dochody łączne miasta na mieszkańca 

 mniejszy udział inwestycji w wydatkach 

 wysokie wydatki na obsługę zadłużenia 

 mała ilość środków z UE na mieszkańca 

 wyższe niż średnio PKB na głowę mieszkańca 

 wysoki rating (A-) przyznany przez agencję S&P 


