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Potencjał inwestycyjny Wrocławia. Co przyciąga nowe firmy do 

stolicy dolnośląska? 

 

23% przedsiębiorców, którzy planują geograficzny rozwój swoich firm, jako rozważaną 

lokalizację wskazało Wrocław. To daje miastu drugą pozycję, za Warszawą, wśród 

najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie miejsc dla biznesu – pokazują wyniki raportu 

„Potencjał inwestycyjny Wrocławia”. Magnesem dla inwestycji są tu przede wszystkim: 

ogromny potencjał edukacyjny i biznesowy, a także bardzo dobre warunki życia w 

mieście.  

Raport opisujący wrocławski rynek jest częścią szerszego projektu badawczego „Business Environment 

Assessment Study” przeprowadzonego przez Antal we współpracy z Cushman & Wakefield i Vastint. 

Badani – osoby zarządzające polskimi przedsiębiorstwami – zostali zapytani o miejsca w Polsce, 

w których najchętniej ulokowaliby swoje inwestycje. Każde z miast regionalnych zostało wymienione 

przynajmniej raz. Jednak Wrocław znalazł się na drugim miejscu, za Warszawą, wśród najczęściej 

rozważanych miejsc pod kątem nowych inwestycji. 

 

 

– Wrocławski rynek jest dla firm jednym z kluczowych punktów na inwestycyjnej mapie Polski – zaraz 

za Warszawą, na które to miasta stawia 30% przedsiębiorców. Miasto jest wiodącym ośrodkiem 

ekonomicznym, technologicznym i kulturalnym oraz jedną z najdynamiczniej rozwijających się 

metropolii w kraju. Stolica dolnośląska jest znana z przyjaznego podejścia do biznesu: powstało tu wiele 

renomowanych polskich firm, a zagraniczni inwestorzy uznali Wrocław za jedną z najlepszych lokalizacji 

w Europie. Region przyciąga liderów w swoich branżach (IT, Finanse, Automotive, Appliance, SSC), 

ponieważ mogą oni liczyć na pozyskanie kompetentnych specjalistów oraz solidne zaplecze 

akademickie - mówi Artur Skiba, Antal. 

Wrocław jednym z czołowych centrów naukowych w Polsce  

Największym atutem Wrocławia jest jego potencjał edukacyjny, rozumiany jako dostępność przyszłych 

pracowników. To właśnie ten aspekt został przez respondentów badania oceniony najwyżej – na 7,8 



pkt. w 10-stopniowej skali. Zdaniem przedsiębiorców miasto wyróżnia przede wszystkim zaplecze 

edukacji wyższej (ocenione na 8,1 pkt.), a składa się na nie zarówno liczba samych szkół jak i jakość 

kształcenia. We Wrocławiu jest obecnie 116 tysięcy studentów. Natomiast mury w sumie 25 uczelni 

wyższych opuszcza prawie 33 tysiące wychowanków rocznie.  

Dużą zaletą z punktu widzenia firm jest również otwartość szkół wyższych na współpracę z biznesem. 

Dobrym przykładem jest Uniwersytet Ekonomiczny, w ramach, którego funkcjonuje Centrum 

Współpracy z Biznesem, a w ramach Politechniki Wrocławskiej Ośrodek Współpracy Nauki z 

Gospodarką. 

Duża konkurencja zaletą dla przyszłego inwestora 

Firma, która myśli o lokalizacji swojego biznesu w wybranym mieście, zawsze sprawdza jak duża 
konkurencja w nim panuje. W przypadku Wrocławia respondenci ocenili ten aspekt na 7,8 pkt. 
Wskaźnikiem było nasycenie rynku firmami konkurencyjnymi, gdzie 0 oznacza brak konkurencji, a 10 – 
praktycznie wszystkie firmy konkurencyjne są obecne w lokalizacji. 

Wrocław jako pierwsze z dużych miast wyspecjalizował się w określonej dziedzinie. Jest to miasto 
innowacji i postępu technologicznego. Silna koncentracja na R&D, IT i technologiach przyciąga zarówno 
inwestorów, jak i kandydatów. Marki obecne we Wrocławiu silnie wspierane przez inicjatywy 
samorządowe oraz napędzane silnymi zasobami edukacyjnymi stworzyły swoiste środowisko zdolne do 
replikowania kompetencji w zdumiewającym tempie. 

- Wrocławski rynek biurowy utrzymuje wysokie tempo rozwoju. W ciągu ostatnich pięciu lat całkowite 

zasoby powierzchni biurowej we Wrocławiu urosły ponad dwukrotnie i sięgają aktualnie prawie 1,1 mln 

mkw. Wprawdzie w pierwszej połowie tego roku do użytkowania oddane zostało jedynie niewiele ponad 

15 tys. mkw., jednak przed końcem br. planowane jest zakończenie inwestycji na blisko 130 tys. mkw. 

Jeśli plany developerów zostaną zrealizowane, łączny wolumen powierzchni biurowej dostarczonej na 

rynek w 2019 r. osiągnie zbliżony do roku 2018 wynik i wyniesie ok. 145 tys. mkw. Przy utrzymaniu 

obecnego tempa inwestycji, za dwa lata zasoby biurowe w aglomeracji wrocławskiej mają szansę 

zwiększyć się o kolejne 30% - mówi Marcin Siewierski, Associate, Dział Powierzchni Biurowych, 

Menedżer Biura Cushman & Wakefield we Wrocławiu. 

Dobra jakość wrocławskiego życia 

Odpowiedzi zarządców firm pokazują, że atrakcyjny grunt pod inwestycje stanowi miasto, w którym 

nie tylko dobrze się pracuje, ale także mieszka. W tym zakresie stolica Dolnego Śląska świeci 

przykładem – jako miejsce do życia w badaniu „Business Environment Assessment Study” została 

oceniona na 7,7 pkt. 

Dlaczego we Wrocławiu mieszka się tak dobrze? Według inwestorów decydują o tym oferta kulturalna, 

oferta handlowa i oferta edukacyjna. Stolicę Dolnego Śląska odwiedza między 4 a 5 milionów turystów 

rocznie. Atrakcyjność turystyczną miasta potwierdzają między innymi wyniki międzynarodowego 

konkursu European Best Destination 2018, w którym Wrocław zdobył tytuł najlepszego kierunku 

turystycznego w Europie w bieżącym roku. Ponadto w 2018 roku Wrocław odnotował ponad 200% 

wzrost liczby wyszukiwani noclegów względem 2017 roku. 

 

Raport jest dostępny pod linkiem: https://antal.pl/wiedza/raport/potencjal-inwestycyjny-

wroclawia 

 

O raporcie  

Badanie Antal Business Environment Assessment Study zostało prowadzone w latach 2017-2019 na próbie 588 decydentów 

w firmach obecnych w Polsce, zajmujących stanowiska prezesów, członków zarządów oraz dyrektorów departamentów. 

Badanie było prowadzone metodą CATI oraz CAWI. Raport został uzupełniony danymi: Antal, Cushman & Wakefield, Vastint, 

ABSL, GUS, NBP. 

https://antal.pl/wiedza/raport/potencjal-inwestycyjny-wroclawia
https://antal.pl/wiedza/raport/potencjal-inwestycyjny-wroclawia


O Antal 

Antal jest liderem rekrutacji specjalistów i menedżerów oraz doradztwa HR. Marka jest obecna w Polsce od 1996 roku. Biura 

w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu oraz Gdańsku prowadzą projekty w Polsce i za granicą, dla największych 

globalnych oraz lokalnych przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki. Jako jedna z pierwszych firm rekrutacyjnych 

na polskim rynku wprowadziliśmy macierzowy podział zespołów, dzięki czemu nasi konsultanci specjalizują się zarówno w 

rekrutacji w zakresie sektora, jak i stanowiska. Obecnie w Antal działa 10 dywizji rekrutacyjnych oraz zespoły doradzające 

firmom w zakresie oceny i rozwoju pracowników, employer brandingu oraz analiz rynkowych. W tym roku uruchomiono 

również dwie innowacyjne usługi: platformę dla freelancerów – REX oraz Agencję Pracy Robotów. 

Partnerzy strategiczni  

O Cushman & Wakefield 

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli 

nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, 

zatrudnia ok. 51 tysięcy pracowników w 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2018 roku jej przychody wyniosły 8,2 

mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, 

pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji można 

uzyskać na stronie: www.cushmanwakefield.pl lub na Twitterze: @CushWakeCE. 

O Vastint 

Vastint jest częścią Grupy Vastint, międzynarodowej organizacji działającej na europejskim rynku nieruchomości od 30 lat. 
Filary działalności to zarządzanie portfolio nieruchomości i rozwój projektów komercyjnych,  włączając projekty mieszkaniowe 
i sprzedaż. 
W Polsce firma prowadzi działalność od 1992 roku. Vastint Poland z powodzeniem realizuje projekty mieszkaniowe, biurowce, 
innowacyjne parki biznesowe i hotele w dużych miastach na terenie Polski. Inwestycje współgrają z wizerunkiem 
nowoczesnych firm, oferując jednocześnie funkcjonalność i przyjazne środowisku rozwiązania.  
Więcej informacji: www.vastint.eu 

http://www.cushmanwakefield.pl/
https://twitter.com/CushWakeCE
http://www.vastint.eu/

