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1. Wstęp 

Firma PBS na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki działającego 

w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 

przeprowadziła badanie koniunktury za 4 kwartał 2011 roku w sektorze 

przedsiębiorstw związanych z turystyką w Małopolsce. 

Łącznie przebadano 209 przedsiębiorstw z sektora turystycznego w województwie 

małopolskim, obejmującego podmioty gospodarcze zarejestrowane w Sekcji I  

(PKD 20071) – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi: Dział 055 (w dalszej części raportu określane jako "hotelarstwo  

/ ośrodki wypoczynkowe"), Dział 056 (w dalszej części raportu określane  

jako "gastronomia") oraz w Sekcji N (PKD 2007) – Działalność w zakresie usług 

administrowania i działalność wspierająca: Dział 079 – Działalność organizatorów 

turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa 

w zakresie rezerwacji i działalności z nią związana (w dalszej części raportu określane  

jako "działalność organizatorów turystyki"). 

W raporcie wykorzystano powszechnie stosowaną interpretację sald koniunktury 

z następującymi oznaczeniami: 

 do 10%: zjawisko bez zmian; 

 11-25%: minimalna, niewielka, umiarkowana zmiana (wzrost / spadek); 

 26-50%: wyraźna zmiana (wzrost / spadek); 

 51-75%: istotna, duża, znaczna zmiana (wzrost / spadek); 

 76-90%: silna zmiana (wzrost / spadek); 

 ponad 90%: bardzo silna zmiana (wzrost / spadek). 

Dla badanego kwartału uzyskano z Głównego Urzędu Statystycznego dane 

ogólnopolskie dotyczące koniunktury w usługach, aby porównać uzyskane wyniki  

dla Małopolski na tle tendencji ogólnokrajowych. 

Badanie zostało przeprowadzone na początku stycznia 2012 roku. Fakt, że pomiar 

został wykonany właśnie w tym terminie, jest istotnym czynnikiem podczas analizy 

koniunktury. Analizując proces jej przemian należy wziąć pod uwagę prawidłowość,  

że na początku roku wskaźniki koniunktury są zwykle najgorsze. Potwierdzają to dane 

Głównego Urzędu Statystycznego, w których cyklicznie od 8 lat w I kwartale 

w usługach odnotowywane są najniższe wskaźniki2. Różnice między sytuacją 

                                                   
1
 Polska Klasyfikacja Działalności 

2
 Główny Urząd Statystyczny, Koniunktura w usługach – baza bieżąca – dane miesięczne 
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gospodarczą kraju oraz Małopolski mogą wynikać ze specyfiki województwa 

małopolskiego, które w odróżnieniu od większości polskich województw  

jest atrakcyjnym regionem turystycznym zarówno latem, jak i zimą. Potwierdzają  

to dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazujące, że w styczniu do Małopolski 

przybywa prawie trzykrotnie więcej turystów (174 179 w styczniu 2010 roku)  

niż średnio do pozostałych województw (w styczniu 2010 roku łącznie w pozostałych 

województwach 987 753)3. 

Badanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

  

                                                   
3
 Główny Urząd Statystyczny, Turystyka w 2010 roku www.stat.gov.pl/gus/5840_662_PLK_HTML.htm 
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2. Charakterystyka badanych podmiotów 

 

Powyższe wykresy prezentują rozkłady procentowe badanych przedsiębiorstw 

z województwa małopolskiego według ich podstawowych cech. Zgodnie z założeniami 

badania zrealizowano 209 wywiadów: 70 wśród podmiotów zaklasyfikowanych 

według PKD 2007 do Sekcji N Dział 079 – działalność organizatorów turystyki 

(33,5%), 79 wśród podmiotów z Sekcji I dział 055 – obiekty hotelarskie (37,8%)  

oraz 60 wśród podmiotów z Sekcji I dział 056 – gastronomia (28,7%). Wśród firm, 

które wzięły udział w badaniu przeważają przedsiębiorstwa o międzynarodowym 

(34,4%), ogólnopolskim (28,2%) oraz lokalnym (29,2%) zasięgu działalności. Podmioty 

gospodarcze, które prowadzą działalność na terenie Małopolski, stanowią 8,1%.  

W zrealizowanej próbie dominują firmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników (56%). 

W dalszej kolejności najliczniejszą reprezentację miały podmioty zaklasyfikowane jako 

jednoosobowa działalność gospodarcza (22,5%) oraz przedsiębiorstwa, w których 

wielkość zatrudnienia mieści się w przedziale 10-49 pracowników (17,7%).  

Na potrzeby analizy statystycznej zebranego materiału zostały wyodrębnione dwie 

kategorie – mikroprzedsiębiorstwa oraz „większe przedsiębiorstwa” – w tej kategorii 

zostały wtórnie zagregowane podmioty z firm zatrudniających powyżej  

10 pracowników. 

W przypadku przychodów badanych przedsiębiorstw w ostatnim roku obrotowym 

(2011) zdecydowanie najliczniej wskazywano na kwotę poniżej 50 tysięcy złotych 
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(30,6%). Nieco ponad 15% respondentów zadeklarowało w tym kontekście przychody 

na poziomie wyższym niż 500 tysięcy złotych, 14,8% na poziomie mieszczącym się  

w przedziale 50-100 tys. zł, a po ponad 8% wskazało na przedziały 101-250 tysięcy zł 

oraz 251-500 tys. zł. Niemal co czwarty ankietowany odmówił bądź nie znał 

odpowiedzi na tak zadane pytanie (23%). Graficzne przedstawienie szczegółowych 

danych znajduje się na Wykresie 1. 

Wykres 1. Przychody badanych przedsiębiorstw w ostatnim roku obrotowym (2011 rok) 

  

30,6% 

14,8% 

8,1% 
8,1% 

15,3% 

23,0% 

N=209 

poniżej 50 tys. zł

50 tys. zł - 100 tys. zł

101 tys. zł - 250 tys. zł

251 tys. zł - 500 tys. zł

powyżej 500 tys. zł

nie wiem / trudno powiedzieć



 

9 | S t r o n a  

 

3. Wyniki badania 

3.1. Wprowadzenie 

Ostatni kwartał 2011 roku pod względem gospodarczym charakteryzował się przede 

wszystkim nasileniem walki ze światowym kryzysem gospodarczym, a także  

z działaniami na rzecz łagodzenia i minimalizacji jego skutków. O ile tendencjami 

wyraźnie rysującymi się w poprzednich kwartałach na światowych rynkach były próby 

określenia rozmiaru i konsekwencji zapaści gospodarczej, takich jak: spadki indeksów 

giełdowych czy wahania kursów walut, o tyle w ostatnim kwartale dominowały próby 

reform gospodarczo-politycznych, mających na celu usprawnienie walki z recesją  

i przeciwdziałanie jej najdotkliwszym skutkom. 

Czynniki, które rzutowały na kondycję gospodarki w IV kwartale 2011 są zatem 

w pewnej mierze przedłużeniem determinant rozwoju gospodarki w okresie 

dekoniunktury. Polityczne działania zorientowane na powstrzymanie kryzysu  

lub złagodzenie jego skutków, polegające na zacieśnieniu polityki fiskalnej  

w państwach Unii Europejskiej, wygenerowały znaczne pogorszenie koniunktury  

w drugiej połowie roku. Bezpośrednim rezultatem tego rodzaju polityki był wzrost 

tzw. ryzyka makroekonomicznego na globalnych rynkach finansowych oraz dalszy 

spadek indeksów giełdowych na całym świecie, co przekładało się na ogólną 

destabilizację strefy euro i osłabienie walutowe. Na odpływie kapitału najbardziej 

zyskały gospodarki państw wschodzących, czyli kraje BRICS (Brazylia, Rosja, Indie  

i Chiny). 

W ostatnich trzech miesiącach zaobserwować można było również destabilizację 

franka na rynku walutowym. Jesienią zaostrzeniu uległa sytuacja w Grecji, która  

od początku roku zagrożona była bankructwem. Wyraźnym przejawem pogorszenia 

się sytuacji gospodarczej w tym kraju była listopadowa dymisja premiera Grecji 

Jeoriosa Andreasa Papandreu, na skutek kryzysu politycznego na tle gospodarczym. 

Miniony kwartał cechował się również kryzysem wspólnej waluty (strefy euro)  

oraz ogólnym kryzysem zadłużeniowym w Europie, gdzie stopniowemu powiększeniu 

ulegał dług publiczny. 

Państwa członkowskie Unii Europejskiej, próbując przeciwdziałać pogarszającej się 

sytuacji na rynku walutowym i gospodarczym, w czasie październikowego szczytu 

ustaliły zwiększenie środków na rzecz Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej 

(EFSF) oraz dokapitalizowanie europejskich banków. Pojawił się także postulat 

anulowania połowy greckiego długu. Postulat ten zaakceptowały banki. Pomimo 
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licznych działań wspomagających europejską gospodarkę Fitch obniżył rating 

Hiszpanii i Włoch. 

Końcówka roku przyniosła wzrost bezrobocia. Natomiast przedstawiciele państw Unii 

Europejskiej po raz kolejny spotkali się w celu ratowania strefy euro i umocnienia 

wspólnej waluty. Na szczycie zapadła decyzja, iż należy wzmocnić kontrolę Unii nad 

budżetami narodowymi. Z ustaleń tych wyłamała się Wielka Brytania. 

W grudniu Europejski Bank Centralny udzielił rekordowej pożyczki bankom ze strefy 

euro (500 mld euro). Natomiast S&P umieścił 15 państw Unii Europejskiej na liście 

obserwacyjnej z groźbą obniżenia ratingu. 

Na charakterystykę ubiegłego kwartału rzutowały również inne, pozaekonomiczne 

wydarzenia, takie jak trzęsienie ziemi w Turcji, które pochłonęło 601 ofiar  

oraz spowodowało ogromne straty materialne, niwelując zyski z turystyki,  

która wydaje się istotnym obszarem z punktu widzenia PKB tego kraju. 

W Polsce ostatni kwartał 2011 roku upłynął pod znakiem finalizowania prezydencji 

Polski w Unii Europejskiej. Najważniejszym wydarzeniem w kraju były jednak wybory 

parlamentarne, w wyniku których po raz drugi zwyciężyła Platforma Obywatelska. 

Kryzys finansowy w państwach eurolandu odbił się echem także na polskiej 

gospodarce, która między innymi z tego powodu uległa znacznemu spowolnieniu. 

Mimo tego spowolnienia udało się zachować pewną stabilizację. 

W grudniu prezydent Polski odwiedził Chiny. Podczas tej wizyty ustalone zostały 

standardy i perspektywy współpracy obu państw. Prezydent był uczestnikiem  

Polsko-Chińskiego Forum Gospodarczego, w ramach którego PLL LOT i Air China 

podpisały list intencyjny o bezpośrednich połączeniach Warszawa-Pekin. Było to 

istotne postanowienie z punktu widzenia polityki transportowej, turystycznej  

i logistycznej. 

W zakresie budowania infrastruktury transportowej w Polsce w minionym kwartale 

udało się oddać do użytku 62-kilometrowy odcinek autostrady A1, otwarto także 

autostradę A2 (105,6 km). Rozwój infrastruktury transportowej jest istotnym 

czynnikiem ruchu turystycznego toteż za kluczowe wydarzenie, które może wpłynąć 

na sytuację turystyczną w Polsce, można uznać decyzję rządu o odłożeniu budowy 

kolei dużych prędkości na okres po 2030 roku. Zamiast tego postawiono na remonty  

i modernizację dworców i linii kolejowych z uwagi na zbliżające się Mistrzostwa 

Europy w piłce nożnej w 2012 roku i na spodziewany wzrost natężenia ruchu 

turystycznego związanego z tym wydarzeniem. 
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W przypadku Małopolski w ostatnim kwartale 2011 roku zaobserwować można było 

nie tylko działania na rzecz rozwoju regionalnego, ale również realizację 

probiznesowej działalności przez lokalne struktury władzy. Na temat wykorzystania 

potencjału regionu w najbliższej dekadzie debatowali eksperci w ramach Strategii 

Rozwoju Małopolski na lata 2011-2020 („Małopolska 2020. Wizja rozwoju regionu”). 

Promocją małopolskiej gospodarki zajmował się również projekt „Business  

In Małopolska. Inwestycja w przyszłość”, którego celem jest popularyzacja  

i utrwalanie marki gospodarczej regionu odnośnie rynków zagranicznych. 

W październiku w ramach polskiej prezydencji w UE odbyło się Europejskie Forum 

Turystyki w Krakowie, a także IV Małopolskie Targi Innowacji, w czasie których odbyły 

się liczne konferencje, spotkania i seminaria dotyczące współpracy nauki z biznesem 

oraz transferu technologii. W listopadzie w Krakowie odbył się Światowy Tydzień 

Przedsiębiorczości (warsztaty efektywności prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej) oraz I Forum Nowej Gospodarki, którego celem jest stworzenie 

przestrzeni współpracy nauki, biznesu i administracji. Na styczeń 2012 roku 

planowana jest natomiast w Małopolsce ostatnia edycja szkoleń dla branży 

turystycznej. Tym razem mają być one poświęcone marketingowi internetowemu; 

szkolenia organizuje Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości w ramach projektu 

„Turystyka rozwoju”. 
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3.2. Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2011 roku 

Ogólna sytuacja przedsiębiorstw w Małopolsce 

Ogólna sytuacja w zakresie prowadzonej działalności usługowej w ostatnich trzech 

miesiącach poprawiła się w przypadku ponad 11% badanych przedsiębiorstw. Jednak 

relatywnie częściej badani odczuwali pogorszenie sytuacji (45,9%). W świetle tych 

danych badane przedsiębiorstwa w perspektywie ostatnich trzech miesięcy 

zanotowały wyraźny spadek koniunktury (-34,4%). 

 

A1. Jak Państwa zdaniem w ostatnich trzech miesiącach zmieniła się ogólna sytuacja Państwa jednostki w zakresie prowadzonej 
działalności usługowej? 

 poprawiała 
się 

pozostała  
bez zmian 

pogarszała się liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 11,5% 42,6% 45,9% 209 -34,4% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 11,4% 44,3% 44,3% 70 -32,9% 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 13,9% 43,0% 43,0% 79 -29,1% 

gastronomia 8,3% 40,0% 51,7% 60 -43,3% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 4,9% 39,3% 55,7% 61 -50,8% 

regionalny (dane województwo) 11,8% 35,3% 52,9% 17 -41,2% 

ogólnopolski 11,9% 39,0% 49,2% 59 -37,3% 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 16,7% 50,0% 33,3% 72 -16,7% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 7,3% 42,1% 50,6% 164 -43,3% 

większe przedsiębiorstwa 26,7% 44,4% 28,9% 45 -2,2% 

przychody,  
jakie osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2011) 

poniżej 50 tys. zł 4,7% 39,1% 56,3% 64 -51,6% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 9,7% 45,2% 45,2% 31 -35,5% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 11,8% 35,3% 52,9% 17 -41,2% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 5,9% 52,9% 41,2% 17 -35,3% 

powyżej 500 tys. zł 21,9% 46,9% 31,3% 32 -9,4% 

nie wiem / trudno powiedzieć 16,7% 41,7% 41,7% 48 -25% 

 

Pogorszenie sytuacji częściej deklarowały podmioty prowadzące działalność 

o charakterze gastronomicznym (51,7%) oraz firmy świadczące usługi z zakresu 

organizacji turystyki (ok. 44%) niż te związane z hotelarstwem (43%). Zaobserwować 

jednak można niewielkie zróżnicowanie danych w zakresie poszczególnych 

odpowiedzi w podziale ze względu na typ działalności przedsiębiorstwa. Z kolei 

analiza danych ze względu na zasięg działalności przedsiębiorstwa wskazuje,  

że zdecydowane pogorszenie się sytuacji w zakresie prowadzonych przez daną firmę 

usług odczuły podmioty funkcjonujące na rynku lokalnym (blisko 56%). Najczęstszą 

odpowiedzią w przypadku podmiotów działających na rynku regionalnym  

i ogólnopolskim była również odpowiedź wskazująca na pogorszenie ogólnej sytuacji 

pod względem działalności usługowej (odpowiednio ok. 53% i 49%). Natomiast 

połowa firm działających na skalę międzynarodową zadeklarowała brak zmian  

w ogólnej sytuacji ich przedsiębiorstw w ostatnich trzech miesiącach. Na ogólną 
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poprawę sytuacji wskazywały zaś częściej większe firmy niż mikroprzedsiębiorstwa 

(ok. 27% wobec 7,3%). 

Bieżącą sytuację gospodarczą określiło jako dobrą 10,5% badanych firm. Dla około 

87% z nich ogólna sytuacja gospodarcza jest obecnie zadowalająca. Jedynie niewiele 

ponad 2% badanych zadeklarowało, iż w ich odczuciu jest ona zła. 

A4. Jaka jest bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza Państwa jednostki? 

 
dobra zadowalająca zła liczebność 

wskaźnik 
koniunktury 

  OGÓŁEM 10,5% 87,1% 2,4% 209 8,1% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 11,4% 87,1% 1,4% 70 10,0% 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 6,3% 91,1% 2,5% 79 3,8% 

gastronomia 15,0% 81,7% 3,3% 60 11,7% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 11,5% 86,9% 1,6% 61 9,8% 

regionalny (dane województwo) 11,8% 88,2% 0,0% 17 11,8% 

ogólnopolski 10,2% 88,1% 1,7% 59 8,5% 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 9,7% 86,1% 4,2% 72 5,6% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 9,8% 89,0% 1,2% 164 8,5% 

większe przedsiębiorstwa 13,3% 80,0% 6,7% 45 6,7% 

przychody,  
jakie osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2011) 

poniżej 50 tys. zł 9,4% 85,9% 4,7% 64 4,7% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 16,1% 83,9% 0,0% 31 16,1% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 17,6% 82,4% 0,0% 17 17,6% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 5,9% 94,1% 0,0% 17 5,9% 

powyżej 500 tys. zł  6,3% 90,6% 3,1% 32 3,2% 

nie wiem / trudno powiedzieć 10,4% 87,5% 2,1% 48 8,3% 

 

Ogólną sytuację gospodarczą zdefiniowało jako zadowalającą ponad 87% 

ankietowanych przedsiębiorców sprofilowanych jako organizatorzy turystyki  

oraz około 91% respondentów z obszaru hotelarstwa, a także 81,7% firm 

gastronomicznych. Podobnie usługodawcy działający na rynku lokalnym, 

regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w niemal równym stopniu 

deklarowali, że sytuacja ta jest zadowalająca (od ok. 86% do 88% wskazań). Nieco 

częściej firmy większe deklarowały, że sytuacja ta przedstawia się aktualnie dobrze 

(13,3% firm większych wobec 9,8% mikroprzedsiębiorstw). Jednak także i w tym 

przypadku zdecydowana większość badanych określała swoją aktualną sytuację 

gospodarczą jako zadowalającą (odpowiednio 80% i 89%). 

Saldo koniunktury dla badanych przedsiębiorstw w zakresie ogólnej sytuacji 

gospodarczej wyniosło +8,1%, co oznacza brak zmian w zakresie aktualnej sytuacji 

gospodarczej badanych jednostek. Minimalny wzrost koniunktury zanotowały tylko 

przedsiębiorstwa z obszaru usług związanych z gastronomią (+11,7%). Analizując 

uzyskane wskaźniki koniunktury w kategorii zasięg działalności przedsiębiorstwa, 

relatywnie najwyższy wzrost w kontekście zgromadzonych danych odnotowały firmy 



  

14 | S t r o n a  

 

regionalne (+11,8%). Zarówno mikroprzedsiębiorstwa, jak i przedsiębiorstwa większe, 

nie odnotowały zmian koniunktury w analizowanym okresie (+8,5% oraz +6,7%). 

Wykres 2. Wskaźnik koniunktury (saldo odpowiedzi) – ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstw 

w Małopolsce 

 

Działalność organizatorów turystyki i usługodawców z obszaru zakwaterowania  

oraz gastronomii wg danych dla województwa małopolskiego, pod względem 

koniunkturalnym, przedstawia się 

nieco inaczej niż tendencje 

ogólnokrajowe. Badane w Małopolsce 

przedsiębiorstwa świadczące usługi 

zakwaterowania i wyżywienia nie 

odnotowały zmian wskaźnika 

koniunktury (+7,2%). Przedsiębiorstwa 

świadczące usługi organizowania 

turystyki wg zgromadzonych przez GUS 

danych dla całej Polski odnotowały 

minimalny spadek koniunktury (-

22,2%). W przypadku firm działających 

jako organizatorzy turystyczni 

w Małopolsce nie obserwuje się zmian 

w zakresie zmian salda koniunktury w 

odniesieniu do danych GUS (+10%). 
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Popyt 

Badani najczęściej deklarowali, że w ostatnim kwartale 2011 popyt spadał (ok. 57%). 

Blisko 32% podmiotów nie zaobserwowało zmian, a 11,5% przedsiębiorców 

zauważyło wzrost popytu na sprzedawane przez siebie usługi. 

Organizatorzy turystyki wskazywali najczęściej, że popyt w ostatnim kwartale spadał 

(61,4%). Podobnie spadki zanotowała większość jednostek zajmujących się 

hotelarstwem i usługami wypoczynkowymi, jak również gastronomią (odpowiednio 

ok. 51% i 60%). Z tendencją spadkową popytu miały do czynienia w ostatnim kwartale 

również firmy o lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym 

zasięgu działalności (kolejno 57,4%, 70,6%, 57,6% i 52,8%). Spadek popytu 

zaobserwowały zarówno przedsiębiorstwa większe, jak i mikroprzedsiębiorstwa. 

Jednak w przypadku tych pierwszych spadek został odnotowany w mniejszej ilości 

podmiotów (42,2% w stosunku do 61% w przypadku mikroprzedsiębiorstw). 

A2. Jak w ostatnich trzech miesiącach zmieniał się popyt na usługi sprzedawane przez jednostkę? 

 
wzrastał 

pozostał bez 
zmian 

spadał liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 11,5% 31,6% 56,9% 209 -45,5% 
główna 
działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 10,0% 28,6% 61,4% 70 -51,4% 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 15,2% 34,2% 50,6% 79 -35,4% 

gastronomia 8,3% 31,7% 60,0% 60 -51,7% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 8,2% 34,4% 57,4% 61 -49,2% 

regionalny (dane województwo) 5,9% 23,5% 70,6% 17 -64,7% 

ogólnopolski 10,2% 32,2% 57,6% 59 -47,5% 

międzynarodowy (w tym 
ogólnopolski) 

16,7% 30,6% 52,8% 72 -36,1% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 7,9% 31,1% 61,0% 164 -53,0% 

większe przedsiębiorstwa 24,4% 33,3% 42,2% 45 -17,8% 

przychody,  
jakie osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2011) 

poniżej 50 tys. zł 1,6% 35,9% 62,5% 64 -60,9% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 9,7% 38,7% 51,6% 31 -41,9% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 11,8% 29,4% 58,8% 17 -47,1% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 11,8% 29,4% 58,8% 17 -47,1% 

powyżej 500 tys. zł 25,0% 28,1% 46,9% 32 -21,9% 

nie wiem / trudno powiedzieć 16,7% 25,0% 58,3% 48 -41,6% 

 
Bieżący popyt na usługi sprzedawane przez respondentów w ich odczuciu generalnie 

pozostał bez zmian (ok. 85%). Wzrost zaobserwowało ok. 5% ankietowanych 

jednostek, natomiast spadek 9,6%. 

Badani działający jako organizatorzy turystyki najczęściej wskazywali, że bieżący 

popyt na sprzedawane przez nich usługi nie uległ zmianie (niespełna 87%). Tendencja 

ta dominowała również wśród badanych świadczących usługi hotelarskie  

i wypoczynkowe, jak również wśród firm o gastronomicznym profilu usług – ok. 85%  

i 83%. Niewielkie zróżnicowanie w zakresie tego wariantu obserwuje się również  

w przypadku przedsiębiorców o lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim  
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czy międzynarodowym zasięgu działalności (87%, 88%, 83% i 85%). W ocenie 

mikroprzedsiębiorców bieżący popyt na świadczone przez nich usługi pozostał  

bez zmian (ok. 87%). Tylko 8,5% z nich akcentowało spadek bieżącego popytu. Nieco 

wyższy odsetek badanych w przypadku większych przedsiębiorstw ocenił bieżący 

popyt ujemnie – ponad 13%. 

A6. Jak zmienia się bieżący popyt na usługi sprzedawane przez Państwa jednostkę? 

 
wzrósł 

pozostał bez 
zmian 

spadł liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 5,3% 85,2% 9,6% 209 -4,3% 
główna 
działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 4,3% 87,1% 8,6% 70 -4,3% 

hotelarstwo / ośrodki 
wypoczynkowe 

3,8% 84,8% 11,4% 79 -7,6% 

gastronomia 8,3% 83,3% 8,3% 60 0,0% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 4,9% 86,9% 8,2% 61 -3,3% 

regionalny (dane województwo) 5,9% 88,2% 5,9% 17 0,0% 

ogólnopolski 6,8% 83,1% 10,2% 59 -3,4% 

międzynarodowy (w tym 
ogólnopolski) 

4,2% 84,7% 11,1% 72 -6,9% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 4,3% 87,2% 8,5% 164 -4,3% 

większe przedsiębiorstwa 8,9% 77,8% 13,3% 45 -4,4% 

przychody, 
jakie osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2011) 

poniżej 50 tys. zł 3,1% 85,9% 10,9% 64 -7,8% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 6,5% 83,9% 9,7% 31 -3,2% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 11,8% 82,4% 5,9% 17 5,9% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 0,0% 94,1% 5,9% 17 -5,9% 

powyżej 500 tys. zł 6,3% 78,1% 15,6% 32 -9,3% 

nie wiem / trudno powiedzieć 6,3% 87,5% 6,3% 48 0,0% 
 

Ogółem w badanych przedsiębiorstwach koniunktura utrzymywała się na tym samym 

poziomie (wskaźnik koniunktury wyniósł -4,3%). Znaczących zmian w zakresie tego 

zjawiska nie obserwuje się zarówno w strukturze ze względu na rodzaj oferowanych 

usług, zasięg działalności czy wielkość przedsiębiorstwa. 

Wykres 4. Wskaźnik koniunktury – popyt na oferowane usługi (dla Małopolski) 
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W porównaniu do danych GUS, badane 

przedsiębiorstwa z Małopolski nie notują 

zmian pod względem salda koniunktury 

w zakresie popytu na oferowane usługi, 

zarówno wśród usługodawców 

związanych z zakwaterowaniem 

i wyżywieniem, jak organizatorów 

turystyki. Dane GUS wskazują minimalny 

spadek koniunktury w przypadku firm 

związanych z branżą usług 

zakwaterowania i wyżywienia (-23,8%). 

Podobnie na pozostałym obszarze kraju 

obserwuje się umiarkowany spadek 

koniunktury w zakresie organizacji 

turystyki (-13,3%). 

Wykres 5. Popyt na oferowane usługi – dane 

ogólnopolskie i dla Małopolski 
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Zatrudnienie 

W ostatnim kwartale zatrudnienie w większości firm pozostało na takim samym 

poziomie (82,3% odpowiedzi). 11,5% respondentów wskazało, że zatrudnienie 

w ramach ich przedsiębiorstw spadło. Natomiast ponad 6% z badanych wskazało,  

że zatrudnienie w ostatnich 3 miesiącach wzrosło. W związku z czym dane dla ogółu 

badanych przedsiębiorstw wskazują, że koniunktura nie uległa zmianie (wskaźnik 

koniunktury wyniósł -5,3%). 

Zatrudnienia nie zwiększyła i nie zmniejszyła w IV kwartale 2011 roku zdecydowana 

większość firm działających jako organizatorzy turystyki oraz przedsiębiorcy zajmujący 

się hotelarstwem i usługami wypoczynkowymi, jak również podmioty świadczące 

usługi gastronomiczne (odpowiednio 88,6%, 83,5% i 73,3%). Podobny rozkład danych 

zaobserwować można w strukturze ze względu na zasięg działalności. Brak zmian 

w poziomie zatrudnienia zadeklarowali zarówno przedsiębiorcy o lokalnym, 

regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym zasięgu działalności (kolejno  

ok. 80%, 88%, 83% i 82% badanych podmiotów). Badane przedsiębiorstwa  

nie różnicowały się w strukturze ze względu na wielkość zatrudnienia. Zarówno 

podmioty zatrudniające do 9 pracowników, jak i firmy zatrudniające od 10 

pracowników wzwyż nie wprowadzały w ostatnim okresie zmian w zatrudnieniu 

(odpowiednio 84,8% i 73,3%). 
 

A3. Jak w ostatnich trzech miesiącach zmieniło się zatrudnienie Państwa jednostki? 

 
wzrosło 

pozostało bez 
zmian 

spadło liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 6,2% 82,3% 11,5% 209 -5,3% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 4,3% 88,6% 7,1% 70 -2,9% 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 7,6% 83,5% 8,9% 79 -1,3% 

gastronomia 6,7% 73,3% 20,0% 60 -13,3% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 3,3% 80,3% 16,4% 61 -13,1% 

regionalny (dane województwo) 11,8% 88,2% 0,0% 17 11,8% 

ogólnopolski 5,1% 83,1% 11,9% 59 -6,8% 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 8,3% 81,9% 9,7% 72 -1,4% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 3,7% 84,8% 11,6% 164 -7,9% 

większe przedsiębiorstwa 15,6% 73,3% 11,1% 45 4,4% 

przychody,  
jakie osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2011) 

poniżej 50 tys. zł 1,6% 89,1% 9,4% 64 -7,8% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 0,0% 96,8% 3,2% 31 -3,2% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 11,8% 70,6% 17,6% 17 -5,9% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 17,6% 76,5% 5,9% 17 11,8% 

powyżej 500 tys. zł  12,5% 65,6% 21,9% 32 -9,4% 

nie wiem / trudno powiedzieć 6,3% 81,3% 12,5% 48 -6,2% 
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Sprzedaż 

Bieżąca sprzedaż wzrosła w ocenie 35,4% badanych podmiotów. Dla 63,6% pozostała 

ona bez zmian, zaś 1% badanych firm oceniło, że bieżąca sprzedaż usług  

w ich jednostce spadła. 

W odczuciu 59% organizatorów turystyki wysokość bieżącej sprzedaży nie uległa 

zmianie, natomiast dla 40% wzrosła. Badani zajmujący się hotelarstwem również 

wskazywali, że bieżąca sprzedaż pozostała bez zmian (blisko 70%), podobnie  

jak znaczna część firm sprzedających usługi gastronomiczne (ok. 62%). Wśród 

usługodawców działających na terenie danego miasta i jego okolic (firmy lokalne),  

a także wśród podmiotów działających w obrębie danego województwa (firmy 

regionalne), bieżąca sprzedaż utrzymywała się na takim samym poziomie 

(odpowiednio ok. 64% i 59% wskazań). W ocenie badanych o ogólnopolskim  

i międzynarodowym zasięgu działalności, bieżąca sprzedaż również najczęściej 

osiągała ten sam poziom (odpowiednio 69,5% i 59,7%). Mikroprzedsiębiorstwa 

częściej wskazywały na taki sam poziom bieżącej sprzedaży swoich usług (70,1%), 

natomiast więksi przedsiębiorcy relatywnie najczęściej wskazywali na wzrost 

analizowanej sprzedaży (60%). 

W zakresie sprzedaży badane przedsiębiorstwa zanotowały ogółem wyraźny wzrost 

koniunktury (+34,4%). Wyraźny wzrost wskaźnika koniunktury widoczny jest 

w przypadku przedsiębiorstw związanych z działalnością organizatorów turystyki  

i gastronomią (odpowiednio +38,6% i +35%). W sferze usług zorientowanych  

na zakwaterowanie zmiana koniunktury jest nieco niższa, lecz również określa 

przedsiębiorstwa związane z tą sferą jako te, które zanotowały wyraźny wzrost 

A7. Jak zmienia się bieżąca sprzedaż usług w Państwa jednostce? 

 
wzrosła 

pozostała  
bez zmian 

spadła liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 35,4% 63,6% 1,0% 209 34,4% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 40,0% 58,6% 1,4% 70 38,6% 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 30,4% 69,6% 0,0% 79 30,4% 

gastronomia 36,7% 61,7% 1,7% 60 35,0% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 34,4% 63,9% 1,6% 61 32,8% 

regionalny (dane województwo) 41,2% 58,8% 0,0% 17 41,2% 

ogólnopolski 28,8% 69,5% 1,7% 59 27,1% 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 40,3% 59,7% 0,0% 72 40,3% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 28,7% 70,1% 1,2% 164 27,4% 

większe przedsiębiorstwa 60,0% 40,0% 0,0% 45 60,0% 

przychody,  
jakie osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2011) 

poniżej 50 tys. zł 31,3% 68,8% 0,0% 64 31,3% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 16,1% 80,6% 3,2% 31 12,9% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 35,3% 64,7% 0,0% 17 35,3% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 41,2% 52,9% 5,9% 17 35,3% 

powyżej 500 tys. zł  59,4% 40,6% 0,0% 32 59,4% 

nie wiem / trudno powiedzieć 35,4% 64,6% 0,0% 48 35,4% 
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(wskaźnik koniunktury w ich przypadku wyniósł +30,4%). Najbardziej istotne zmiany 

na poziomie koniunktury dotyczyły przedsiębiorstw o regionalnym 

i międzynarodowym zasięgu działalności – wyraźny wzrost wskaźnika koniunktury 

(odpowiednio +41,2% i +40,3). Zdecydowanie większą wartość wskaźnika koniunktury 

obserwuje się w przypadku większych przedsiębiorstw, gdzie osiąga on +60%,  

co zalicza te firmy do podmiotów notujących znaczny wzrost koniunktury  

w IV kwartale 2011 roku. W przypadku mikroprzedsiębiorstw natomiast saldo 

koniunktury wynosi +27,4%, co sugeruje wyraźną tendencję zwyżkową koniunktury. 

Wykres 6. Wskaźnik koniunktury - sprzedaż 

 
 

Porównując dane dla badanych 

przedsiębiorstw z Małopolski z danymi dla 

firm w Polsce zaobserwować można,  

że w zakresie zakwaterowania i usług 

gastronomicznych przedsiębiorstwa 

z Małopolski odnotowały wyraźny wzrost 

salda koniunktury (+32,4% wobec 

wyraźnego spadku koniunktury 

w przypadku analogicznych firm z danych 

GUS). Podobnie wyraźny wzrost odnotowali 

organizatorzy turystyki z województwa 

małopolskiego (+38,6%) w porównaniu  

do przedsiębiorstw z Polski, w przypadku 

których obserwuje się umiarkowany spadek 

koniunktury (-13,3%). 
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Moce produkcyjne 

Badani średnio w IV kwartale 2011 roku wykorzystywali 68% pełnych mocy 

produkcyjnych (czyli pracowników, wyposażenia, środków transportu, powierzchni). 

Organizatorzy turystyczni plasują się powyżej średniej, wykorzystując średnio 81% 

potencjalnych mocy produkcyjnych firmy. Firmy zajmujące się gastronomią podobnie 

plasują się powyżej średniej dla ogółu badanych firm (69%). Natomiast przedsiębiorcy 

związani z usługami hotelarskimi i wypoczynkowymi wykorzystują średnio 53% mocy 

produkcyjnych firmy. Firmy działające regionalnie oraz międzynarodowo 

wykorzystują średnio 76% i 68% z wyżej wymienionych zasobów. Natomiast średnia 

wartość obecnie wykorzystywanych mocy produkcyjnych w przypadku firm 

o lokalnym i ogólnopolskim zasięgu działalności wnosi 65% i 67%. 

Mikroprzedsiębiorstwa w zakresie bieżącego wykorzystywania mocy produkcyjnych 

plasują się nieco poniżej średniej dla wszystkich badanych jednostek (66%),  

zaś przedsiębiorstwa większe wykorzystują aktualnie średnio 73% pełnych mocy 

produkcyjnych. 

A8. Jaki procent posiadanych pełnych mocy produkcyjnych (pracownicy, wyposażenie, środki 
transportu, powierzchnia itd.) Państwa jednostki jest obecnie wykorzystywany? 

 średnia liczebność 

  OGÓŁEM 68% 209 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 81% 70 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 53% 79 

gastronomia 69% 60 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 65% 61 

regionalny (dane województwo) 76% 17 

ogólnopolski 67% 59 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 68% 72 

wielkość zatrudnienia mikroprzedsiębiorstwa 66% 164 

większe przedsiębiorstwa 73% 45 

przychody,  
jakie osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2011) 

poniżej 50 tys. zł 62% 64 

50 tys. zł - 100 tys. zł 68% 31 

101 tys. zł - 250 tys. zł 66% 17 

251 tys. zł - 500 tys. zł 80% 17 

powyżej 500 tys. zł 72% 32 

nie wiem / trudno powiedzieć 67% 48 
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Sytuacja finansowa 

Bieżąca sytuacja finansowa pozostała bez zmian dla 45,5% firm. W ocenie 33% 

badanych podmiotów sytuacja ta uległa polepszeniu, zaś 21,5% przedsiębiorstw 

wskazało, że aktualnie ich sytuacja finansowa pogorszyła się. 

Najczęściej jako niezmienną obecną sytuację finansową definiowali przedsiębiorcy 

zajmujący się usługami wypoczynkowymi i hotelarskimi oraz organizatorzy turystyki 

(ponad połowa badanych). Natomiast w ocenie przedsiębiorców zajmujących się 

gastronomią bieżąca sytuacja finansowa ich firm uległa poprawie (40%). Aktualna 

sytuacja finansowa pozostała na takim samym poziomie w przedsiębiorstwach 

zarówno o lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym zasięgu 

działalności (odpowiednio 37,7%, blisko 53%, 44,1% oraz 51,4% wskazań na wariant 

„pozostała bez zmian”). Przedsiębiorcy więksi częściej wskazywali na brak zmian  

przy ocenie aktualnej sytuacji finansowej (53,3%) aniżeli firmy zaklasyfikowane  

jako mikroprzedsiębiorstwa (43,3%), w przypadku których stosunkowo więcej 

wskazań było na wariant „pogorszyła się” (23,8%). 

Badane przedsiębiorstwa wskazały na minimalny wzrost koniunktury w zakresie 

oceny aktualnej sytuacji finansowej (saldo koniunktury wyniosło +11,5%). Saldo 

odpowiedzi sugeruje dodatnią, ale umiarkowaną zmianę koniunktury wśród 

organizatorów turystyki (+20%), jak również niewielki wzrost wskaźnika koniunktury 

wśród większych przedsiębiorców (+20%). Umiarkowany wzrost omawianego 

wskaźnika widać też wśród firm o ogólnopolskim zasięgu działalności (+22%). 

  

A10. Jak zmienia się bieżąca sytuacja finansowa Państwa jednostki? 

 
poprawiła się 

pozostała bez 
zmian 

pogorszyła się liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 33,0% 45,5% 21,5% 209 11,5% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 34,3% 51,4% 14,3% 70 20,0% 
hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 26,6% 51,9% 21,5% 79 5,1% 
gastronomia 40,0% 30,0% 30,0% 60 10,0% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 31,1% 37,7% 31,1% 61 0,0% 

regionalny (dane województwo) 29,4% 52,9% 17,6% 17 11,8% 
ogólnopolski 39,0% 44,1% 16,9% 59 22,0% 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 30,6% 51,4% 18,1% 72 12,5% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 32,9% 43,3% 23,8% 164 9,1% 

większe przedsiębiorstwa 33,3% 53,3% 13,3% 45 20,0% 

przychody,  
jakie osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2011) 

poniżej 50 tys. zł 32,8% 37,5% 29,7% 64 3,1% 
50 tys. zł - 100 tys. zł 22,6% 54,8% 22,6% 31 0,0% 
101 tys. zł - 250 tys. zł 29,4% 52,9% 17,6% 17 11,8% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 41,2% 41,2% 17,6% 17 23,5% 
powyżej 500 tys. zł  43,8% 50,0% 6,3% 32 37,5% 
nie wiem / trudno powiedzieć 31,3% 45,8% 22,9% 48 8,4% 
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Wykres 8. Wskaźnik koniunktury – sytuacja finansowa 

 
Na tle Polski podmioty z Małopolski 

wypadają lepiej w sferze usług 

związanych z organizacją turystyki. 

Wskaźnik koniunktury w przypadku tej 

branży wynosi +20%, co oznacza 

umiarkowany wzrost koniunktury. Dla 

porównania analogiczny wskaźnik 

w przypadku całego kraju według danych 

GUS wynosi -19,7%, co oznacza 

umiarkowany spadek koniunktury. Dane 

dla Małopolski różnią się z danymi GUS 

także dla zakwaterowania i usług 

gastronomicznych. Małopolskie 

przedsiębiorstwa specjalizujące się 

w tym zakresie nie odnotowują zmian 

wskaźnika koniunktury pod względem 

bieżącej sytuacji finansowej (+7,2%). 

Natomiast wskaźnik koniunktury w 

danych GUS wynosi -24,1%, co oznacza 

minimalny spadek koniunktury w skali 

kraju. 
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Opóźnienia w płatnościach 

W IV kwartale badane jednostki zarejestrowały zmniejszenie opóźnień w płatnościach 

(46,4%). W ocenie 16,7% badanych firm opóźnienia te uległy wydłużeniu, zaś zdaniem 

36,8% przedsiębiorców pozostały one bez zmian. 

Badani organizatorzy turystyczni deklarowali najczęściej skrócenie opóźnień  

za wykonane usługi w ostatnim kwartale (40%). Podobnie, blisko połowa 

przedsiębiorców związanych z branżą hotelarską (ok. 47%) oraz co drugi 

przedsiębiorca świadczący usługi o charakterze gastronomicznym (53,3%). 

Opóźnienia te wydłużyły się dla marginalnej ilości firm o lokalnym zasięgu działalności 

(11,5%). Przedsiębiorcy o regionalnym i ogólnopolskim zasięgu działalności w niemal 

równym stopniu deklarowali brak zmian w opóźnieniach płatności i zmniejszenie 

tychże opóźnień (odpowiednio po ok. 41% wskazań na oba warianty w przypadku 

przedsiębiorców regionalnych oraz ok. 41% i 47,5% wskazań w przypadku 

przedsiębiorców z całego kraju). Natomiast wydłużeniu uległ czas oczekiwania  

na uregulowanie płatności dla co czwartego przedsiębiorcy o międzynarodowym 

zasięgu działalności, choć 40% badanych w tej kategorii zarejestrowało skrócenie 

opóźnień. 

Wskaźnik koniunktury dla opóźnień w płatnościach za wykonane usługi przez daną 

jednostkę wynosi +29,7%, co oznacza wyraźny wzrost. W przypadku organizatorów 

turystyki zaobserwować można umiarkowaną dodatnią wartość salda koniunktury 

(+15,7%). Natomiast usługodawcy związani z zakwaterowaniem i gastronomią 

zanotowali w tym zakresie wyraźny wzrost salda koniunktury (odpowiednio +30,4%  

i +45%). Podobnie wyraźny wzrost koniunktury obserwuje się wśród firm o lokalnym  

i ogólnopolskim zasięgu działalności (+42,6% i 35,6%). Zdecydowanie różnią się 

A11. Jak zmieniają się opóźnienia płatności za usługi wykonane przez Państwa jednostkę? 

 zwiększają 
się 

pozostają 
bez zmian 

zmniejszają 
się 

liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 16,7% 36,8% 46,4% 209 29,7% 
główna 
działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 24,3% 35,7% 40,0% 70 15,7% 
hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 16,5% 36,7% 46,8% 79 30,4% 
gastronomia 8,3% 38,3% 53,3% 60 45,0% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 11,5% 34,4% 54,1% 61 42,6% 
regionalny (dane województwo) 17,6% 41,2% 41,2% 17 23,5% 
ogólnopolski 11,9% 40,7% 47,5% 59 35,6% 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 25,0% 34,7% 40,3% 72 15,3% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 14,0% 32,3% 53,7% 164 39,6% 

większe przedsiębiorstwa 26,7% 53,3% 20,0% 45 -6,7% 

przychody,  
jakie osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym 
(2011) 

poniżej 50 tys. zł 12,5% 29,7% 57,8% 64 45,3% 
50 tys. zł - 100 tys. zł 6,5% 48,4% 45,2% 31 38,7% 
101 tys. zł - 250 tys. zł 23,5% 29,4% 47,1% 17 23,5% 
251 tys. zł - 500 tys. zł 23,5% 35,3% 41,2% 17 17,6% 
powyżej 500 tys. zł 25,0% 43,8% 31,3% 32 -6,3% 
nie wiem / trudno powiedzieć 18,8% 37,5% 43,8% 48 -25% 
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wskaźniki koniunktury dla mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw większych.  

W przypadku tych ostatnich zarejestrowano brak zmian wskaźnika koniunktury, 

natomiast mikroprzedsiębiorstwa odnotowały wyraźny wzrost salda koniunktury 

(odpowiednio -6,7% i +39,6%). 

Wykres 10. Wskaźnik koniunktury – opóźnienia w płatnościach 

 

 

Analizując dane w perspektywie 

porównawczej, obserwuje się wyraźny 

wzrost koniunktury w przypadku 

małopolskich usługodawców związanych 

z zakwaterowaniem i gastronomią 

(+36,7%) w porównaniu do 

umiarkowanego spadku koniunktury dla 

tej branży w przypadku reszty kraju. 

W zakresie działalności organizatorów 

turystyki widać niewielki wzrost 

koniunktury dla Małopolski i brak zmian 

koniunktury dla pozostałej części kraju 

(+15,7% i -10,2%). 
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Ceny 

Ceny usług sprzedawanych przez badane jednostki generalnie spadały,  

tak zadeklarowało 42,1% respondentów. Blisko 39% przedsiębiorstw wskazywało,  

że ceny świadczonych usług pozostały na takim samym poziomie. Natomiast co piąta 

firma odnotowała wzrost cen. 

Ceny za usługi sprzedawane przez organizatorów turystyki spadły (37,1% wskazań).  

W przypadku 40% przedstawicieli firm z branży hotelarskiej i wypoczynkowej ceny te 

kształtowały się na takim samym poziomie, natomiast według 43% respondentów 

spadły. Większość badanych z obszaru usług gastronomicznych zarejestrowała spadek 

cen (blisko 47%). Zarówno przedsiębiorcy o lokalnej skali działalności, jak i ci 

działający w skali ogólnopolskiej, w większości ocenili, że wysokość cen za usługi 

spadła (ok. 54% i 42%). Co trzeci badany prowadzący działalność na skalę regionalną 

i międzynarodową również zadeklarował spadek bieżących cen za realizowane usługi. 

Mikroprzedsiębiorstwa częściej niż przedsiębiorstwa większe deklarowały spadek cen 

(49,4% wobec 15,6% dla przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 10 pracowników). 

A12. Jak zmieniają się bieżące ceny usług sprzedawanych przez Państwa jednostkę? 

 
wzrosły 

pozostały  
bez zmian 

spadły liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 19,1% 38,8% 42,1% 209 -23,0% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 28,6% 34,3% 37,1% 70 -8,6% 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 16,5% 40,5% 43,0% 79 -26,6% 
gastronomia 11,7% 41,7% 46,7% 60 -35,0% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 11,5% 34,4% 54,1% 61 -42,6% 

regionalny (dane województwo) 23,5% 47,1% 29,4% 17 -5,9% 

ogólnopolski 16,9% 40,7% 42,4% 59 -25,4% 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 26,4% 38,9% 34,7% 72 -8,3% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 14,6% 36,0% 49,4% 164 -34,8% 
większe przedsiębiorstwa 35,6% 48,9% 15,6% 45 20,0% 

przychody,  
jakie osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2011) 

poniżej 50 tys. zł 10,9% 31,3% 57,8% 64 -46,9% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 6,5% 54,8% 38,7% 31 -32,3% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 29,4% 29,4% 41,2% 17 -11,8% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 29,4% 35,3% 35,3% 17 -5,9% 
powyżej 500 tys. zł 31,3% 43,8% 25,0% 32 6,3% 
nie wiem / trudno powiedzieć 22,9% 39,6% 37,5% 48 -14,6% 

 

Ogółem wskaźnik koniunktury w zakresie cen usług dla badanych przedsiębiorstw 

minimalnie spadł (-23%). Najbardziej wyraźna zmiana koniunktury dotyczy badanych  

z branży gastronomicznej i hotelarskiej – wyraźny spadek koniunktury (odpowiednio  

-35% i -26,6%). Relatywnie duży spadek koniunktury widać też w przypadku firm  

o lokalnym zasięgu działalności (-42,6%). Umiarkowany spadek zanotowały natomiast 

firmy o ogólnopolskim zasięgu działalności (-25,4%). Na przykładzie większych 

przedsiębiorstw obserwuje się minimalny wzrost koniunktury (+20%), natomiast 
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mikroprzedsiębiorstwa zanotowały w ostatnim kwartale 2011 roku wyraźny spadek 

koniunktury pod względem cen świadczonych usług (-34,8%). 

Wykres 12. Wskaźnik koniunktury – ceny usług 

 
W zakresie zmian w cenach usług badane podmioty różnicowały się w grupie firm 

związanych z usługami zakwaterowania i wyżywienia na tle tendencji 

ogólnokrajowych. W przypadku 

podmiotów z Małopolski dostrzega się 

wyraźny spadek koniunktury (-30,2%), 

natomiast wśród firm z całego kraju 

nie obserwuje się zmian w zakresie 

salda koniunktury (+5,5%). Małopolscy 

organizatorzy turystyki na tle 

tendencji ogólnokrajowych w Sekcji N, 

79 nie różnicują się znacząco. Saldo 

koniunktury nie ulega zmianom 

zarówno w przypadku danych  

dla Małopolski, jak i danych GUS.   
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3.3. Bariery działalności 

Wśród przedstawicieli ogółu badanych firm 7,2% zadeklarowało brak barier 

w prowadzeniu działalności. W przypadku firm należących do sekcji I PKD (Działalność 

związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi) było to 7,9%, podczas 

gdy w skali kraju brak barier deklarowało 6,5% przedstawicieli firm należących  

do sekcji I. Przedstawiciele firm z województwa małopolskiego, należących do działu 

79 sekcji N (Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów 

turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności 

z nią związane) nie obserwowali barier działalności w 5,7% przypadków, co jest 

wynikiem gorszym od obserwowanego wyniku dla całego kraju (6,6%). 

Barierą odczuwaną przez największy odsetek badanych przedsiębiorców z Małopolski 

jest niedostateczny popyt (46,4%). Kolejnymi pod względem częstości występowania 

barierami, wskazywanymi przez zbliżony odsetek respondentów, były niepewność 

ogólnej sytuacji gospodarczej4 (44,5%) oraz konkurencja firm krajowych (43,5%). 

W przypadku badanych firm należących do Sekcji I, trzy pierwsze pod względem 

częstości wskazań bariery to: niedostateczny popyt (47,5%), niepewność ogólnej 

sytuacji gospodarczej (44,6%) oraz konkurencja firm krajowych (43,2%). Dla badanych 

firm z województwa małopolskiego, należących do działu 79 sekcji N, trzy najczęściej 

wymieniane bariery to w równym stopniu: niedostateczny popyt, niepewność ogólnej 

sytuacji gospodarczej oraz konkurencja firm krajowych (po 44,3%). 

Według danych ogólnopolskich trzy najczęściej wskazywane bariery są inne. 

Najczęściej pojawiającą się barierę dla przedstawicieli firm z sekcji I stanowią koszty 

zatrudnienia, które wskazało 65,6%. Dla przedstawicieli firm z działu 79 sekcji N  

jest to niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej (59,9%). W przypadku badanych firm  

z Małopolski koszty zatrudnienia jako bariera w działalności pojawiła się jako czwarta 

w kolejności dla ogółu firm (36,4%), również czwarta w przypadku sekcji I (39,6%) 

oraz w przypadku sekcji N (30%). Drugą pod względem częstości wskazań barierą 

według respondentów z Polski jest niedostateczny popyt, który wskazało 48,9% 

przedstawicieli firm z sekcji I oraz 51,2% przedstawicieli firm z sekcji N. Trzecią 

najczęściej wymienianą barierą w badaniu ogólnopolskim są wysokie obciążenia  

na rzecz budżetu (47,1% dla sekcji I oraz 48% dla sekcji N). 

                                                   
4
 Bariera niewystępująca w badaniach Głównego Urzędu Statystycznego 
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Wykres 14. Bariery działalności badanych przedsiębiorstw z województwa małopolskiego w czwartym 

kwartale 2011 (wskaźnik intensywności odczuwania każdej z barier
5
) 

MAŁOPOLSKA ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA 
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW 

TURYSTYKI 

 

Wśród rzadziej wymienianych przez respondentów z Małopolski barier znalazły się 

niejasne i niespójne przepisy prawne (na szóstym miejscu: 17,2%), wskazane przez 

12,2% przedstawicieli firm z sekcji I oraz 27,1% przedstawicieli firm z sekcji N.  

W badaniu ogólnopolskim wskazał je większy odsetek respondentów, odpowiednio 

27,2% oraz 36,1%. Pozostałe bariery w obydwu badaniach wskazywało po kilka  

do kilkunastu procent respondentów. Wyjątek stanowi niedobór wykwalifikowanej 

kadry, wskazywany przez przedstawicieli firm z sekcji I z Polski w 14,5% przypadków 

oraz konkurencja firm zagranicznych, którą w badaniu w Małopolsce w sekcji I i sekcji 

N wskazało odpowiednio 7,9% i 7,1% respondentów, natomiast w badaniu 

ogólnopolskim – odpowiednio 11,1% i 17,9%. 

                                                   
5
 Wskaźnik intensywności odczuwania każdej z barier – udział procentowy firm wskazujących daną barierę 
w sumie przedsiębiorstw zgłaszających bariery. 
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W pytaniach wielokrotnego wyboru, jakim jest pytanie o bariery działalności, wyniki 

przedstawiane są na dwa sposoby. W pierwszym etapie naliczane są jako wskaźniki 

intensywności odczuwania każdej z barier (wykres nr 15), natomiast w drugim jako 

wskaźniki struktury sygnalizowanych barier – prezentowany jest rozkład procentowy 

wskazanych barier w sumie zgłoszonych barier. 

W badanych przedsiębiorstwach z Małopolski najczęściej występującą w IV kwartale 

barierą był niedostateczny popyt, stanowiący 18,1% ogółu barier. Kolejne pod 

względem częstości występowania bariery to niepewność ogólnej sytuacji 

gospodarczej (17,4%) oraz konkurencja firm krajowych (17%). Koszty zatrudnienia 

stanowiły 14,2% wszystkich barier, wysokie obciążenia na rzecz budżetu – 9,9%, 

natomiast niejasne i niespójne przepisy prawa – 6,7%. Pozostałe bariery stanowiły  

w sumie 14% wszystkich barier. 

Wykres 15. Wskaźnik struktury sygnalizowanych barier 
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3.4. Ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw 

z uwzględnieniem sezonowości 

Ankietowani przedsiębiorcy nie zaobserwowali zwiększenia lub też zmniejszenia 

zainteresowania ich jednostką w okresie świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra 

(45,5%). Blisko 39% z nich deklarowało spadek zainteresowania ich jednostką 

w analizowanym okresie, natomiast w przypadku ok. 16% badanych zainteresowanie 

to wzrosło. Powyższe dane przekładają się na ujemną wartość wskaźnika koniunktury, 

który oznacza w tym kontekście umiarkowany spadek zainteresowania usługami 

badanych podmiotów (-23%). 

Ponad połowa badanych w grupie organizatorów turystyki deklaruje brak zmian  

w zakresie zainteresowania ich jednostką ze względu na święta Bożego Narodzenia  

i Sylwestera (58,6%). Zdaniem ok. 47% badanych z branży związanej z usługami 

hotelarskimi i wypoczynkowymi zainteresowanie w okresie świątecznym spadło, 

natomiast przedstawiciele branży gastronomicznej najczęściej nie dostrzegają zmian 

w zainteresowaniu ich jednostką w trakcie Bożego Narodzenia i Sylwestra (43,3%). 

Badani o regionalnym i ogólnopolskim zasięgu działalności odnotowali spadek 

zainteresowania w okresie świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra – 47,1% i 47,5%. 

Natomiast przedsiębiorcy o lokalnym i międzynarodowym zasięgu działalności 

wskazywali, że zainteresowanie ich jednostką kształtowało się na takim samym 

poziomie (odpowiednio 47,5% i 50%). Respondenci zaklasyfikowani jako 

mikroprzedsiębiorcy w równym stopniu deklarowali brak zmian i spadek 

zainteresowania we wspomnianym okresie (ok. 46% i 44%). Natomiast 

przedstawiciele większych podmiotów wskazywali, że nie było znaczących zmian  

w zainteresowaniu ich jednostką (44,4%). 
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A13. Jak zmieniło się zainteresowanie Państwa jednostką w okresie tegorocznych świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra 
w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim? 

 
wzrosło 

pozostało  
bez zmian 

spadło liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 15,8% 45,5% 38,8% 209 -23,0% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 11,4% 58,6% 30,0% 70 -18,6% 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 17,7% 35,4% 46,8% 79 -29,1% 
gastronomia 18,3% 43,3% 38,3% 60 -20,0% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 13,1% 47,5% 39,3% 61 -26,2% 

regionalny (dane województwo) 17,6% 35,3% 47,1% 17 -29,4% 

ogólnopolski 11,9% 40,7% 47,5% 59 -35,6% 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 20,8% 50,0% 29,2% 72 -8,3% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 10,4% 45,7% 43,9% 164 -33,5% 
większe przedsiębiorstwa 35,6% 44,4% 20,0% 45 15,6% 

przychody,  
jakie osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2011) 

poniżej 50 tys. zł 9,4% 48,4% 42,2% 64 -32,8% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 9,7% 48,4% 41,9% 31 -32,3% 
101 tys. zł - 250 tys. zł 0,0% 29,4% 70,6% 17 -70,6% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 23,5% 41,2% 35,3% 17 -11,8% 
powyżej 500 tys. zł 21,9% 43,8% 34,4% 32 -12,5% 
nie wiem / trudno powiedzieć 27,1% 47,9% 25,0% 48 2,1% 

 

Tegoroczny sezon zimowy przyniósł większości badanych spadek zainteresowania ich 

usługami (45%). Blisko 42% respondentów nie zarejestrowało ani dodatnich  

ani ujemnych zmian, natomiast dla ok. 13% badanych zainteresowanie ich jednostką 

wzrosło. Wskaźnik koniunktury w zakresie zainteresowania usługami świadczonymi  

w sezonie zimowym przez respondentów wynosi ogółem -31,6%, co oznacza jej 

wyraźny spadek. 

W przypadku badanych związanych z usługami zakwaterowania, ponad połowa z nich 

deklaruje spadek zainteresowania ich ofertą w trakcie obecnego sezonu zimowego  

w porównaniu z sezonem ubiegłorocznym (50,6%). Odpowiednio po ok. 47% 

badanych z branży zajmującej się organizacją turystyki i gastronomią nie odnotowało 

większych zmian. Zdaniem większości przedsiębiorców reprezentujących poziom 

regionalny, ogólnopolski i międzynarodowy zainteresowanie ich jednostką spadło  

w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym (odpowiednio 47,1%, 52,5% 

i 40,3%). W przypadku respondentów o lokalnym zasięgu działalności 

zainteresowanie ich jednostką nie zmieniło się zaś od tego czasu (44,3%). Połowa 

badanych zatrudniających do 9 pracowników uważa, że zainteresowanie ich usługami 

w aktualnym sezonie zimowym spadło, podczas gdy podobne zdanie ma jedynie 

jedna czwarta przedsiębiorców reprezentujących większe przedsiębiorstwa. 
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A14. Jak zmieniło się zainteresowanie Państwa jednostką w okresie trwania obecnego sezonu zimowego w porównaniu 
z analogicznym okresem w roku poprzednim? 

 
wzrosło 

pozostało  
bez zmian 

spadło liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 13,4% 41,6% 45,0% 209 -31,6% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 12,9% 47,1% 40,0% 70 -27,1% 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 16,5% 32,9% 50,6% 79 -34,2% 
gastronomia 10,0% 46,7% 43,3% 60 -33,3% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 13,1% 44,3% 42,6% 61 -29,5% 

regionalny (dane województwo) 17,6% 35,3% 47,1% 17 -29,4% 

ogólnopolski 3,4% 44,1% 52,5% 59 -49,2% 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 20,8% 38,9% 40,3% 72 -19,4% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 9,8% 39,6% 50,6% 164 -40,9% 
większe przedsiębiorstwa 26,7% 48,9% 24,4% 45 2,2% 

przychody,  
jakie osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2011) 

poniżej 50 tys. zł 9,4% 45,3% 45,3% 64 -35,9% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 6,5% 48,4% 45,2% 31 -38,7% 
101 tys. zł - 250 tys. zł 11,8% 35,3% 52,9% 17 -41,2% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 11,8% 29,4% 58,8% 17 -47,1% 
powyżej 500 tys. zł 21,9% 43,8% 34,4% 32 -12,5% 
nie wiem / trudno powiedzieć 18,8% 37,5% 43,8% 48 -25,0% 

 

Zdecydowana większość firm deklaruje brak zainteresowania świadczonymi przez nie 

usługami w kontekście rozgrywek EURO 2012 – 81%. Zdaniem blisko 9% 

respondentów zainteresowanie to jest niskie, natomiast 7,6% badanych określa  

je jako wysokie. Zaledwie 2,5% firm ocenia je zaś jako średnie. 

W zakresie zainteresowania usługami wypoczynkowymi w czasie rozgrywek EURO 

2012 dominującą odpowiedzią jest „brak zainteresowania” zarówno w przypadku 

firm o ogólnopolskim, jak i regionalnym czy międzynarodowym zasięgu działalności  

– ok. 97%, 50% i 65%. Na brak zainteresowania częściej wskazują 

mikroprzedsiębiorstwa (ponad 89% versus 61%). 

 

A15. Jak określą Państwo zainteresowanie Państwa jednostką w związku ze zbliżającymi się rozgrywkami EURO 2012? 

 
wysokie średnie niskie 

brak 
zainteresowania 

liczebność 

  OGÓŁEM 7,6% 2,5% 8,9% 81,0% 79 

główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 7,6% 2,5% 8,9% 81,0% 79 
gastronomia 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 10 

regionalny (dane województwo) 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 2 

ogólnopolski 0,0% 0,0% 3,3% 96,7% 30 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 16,2% 5,4% 13,5% 64,9% 37 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 3,6% 1,8% 5,4% 89,3% 56 
większe przedsiębiorstwa 17,4% 4,3% 17,4% 60,9% 23 

przychody,  
jakie osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2011) 

poniżej 50 tys. zł 0,0% 3,6% 3,6% 92,9% 28 

50 tys. zł - 100 tys. zł 11,1% 0,0% 22,2% 66,7% 9 
101 tys. zł - 250 tys. zł 0,0% 0,0% 16,7% 83,3% 6 

251 tys. zł - 500 tys. zł 14,3% 0,0% 0,0% 85,7% 7 
powyżej 500 tys. zł 20,0% 0,0% 10,0% 70,0% 10 
nie wiem / trudno powiedzieć 10,5% 5,3% 10,5% 73,7% 19 
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Wykres 16. Zainteresowanie daną jednostką w związku ze zbliżającymi się rozgrywkami EURO 2012 

 

Z danych wynika ponadto, że średnio 23% miejsc noclegowych jest już 

zarezerwowanych w kontekście rozgrywek EURO 2012 (pytanie o oszacowaną 

procentowo ilość zarezerwowanych miejsc na czas rozgrywek EURO 2012 zadano 

tylko przedsiębiorcom z branży związanej z zakwaterowaniem, którzy określili 

zainteresowanie swoją jednostką jako wysokie, średnie lub niskie w zakresie 

rozgrywek EURO 2012). Więcej miejsc zarezerwowanych na ten okres deklarują 

większe przedsiębiorstwa (średnio 34% wobec 8% dla mikroprzedsiębiorstw). 

 

A16. Jaki procent miejsc noclegowych jest już zarezerwowanych w Państwa jednostce 
na okres rozgrywek EURO 2012? 

 średnia 

  OGÓŁEM 23% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki - 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 23% 

gastronomia - 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) - 

regionalny (dane województwo) 0% 

ogólnopolski 0% 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 28% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 8% 

większe przedsiębiorstwa 34% 

przychody,  
jakie osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2011) 

poniżej 50 tys. zł 0% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 3% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 1% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 30% 

powyżej 500 tys. zł 55% 

nie wiem / trudno powiedzieć 24% 

  

7,6% 
2,5% 

8,9% 

81,0% 
N=79 

wysokie

średnie

niskie

brak takiego zainteresowania
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3.5. Analiza danych ze względu na cel podróży  

poszczególnych grup 

Natężenie ruchu turystycznego w przypadku osób lub grup przebywających  

w Małopolsce w celach religijnych zdaniem największej ilości badanych pozostaje  

bez zmian – 37,3%. Niemal równy odsetek przedsiębiorców wskazuje na odpowiedzi 

„wzrasta” i „spada” (odpowiednio 6,2% i 6,7%). Odsetek respondentów, którzy nie 

odpowiedzieli na pytanie z uwagi na charakter swojej działalności, w ramach której 

nie obsługują osób lub grup przebywających w Małopolsce w celach religijnych, 

wyniósł 42,6%. Wskaźnik koniunktury (na podstawie proporcjonalnie przeliczonych 

wartości dla trzech pierwszych odpowiedzi, co umożliwia zsumowanie do 100%  

i obliczenie adekwatnego salda koniunktury) wyniósł zatem -1%. Taki wynik sugeruje 

brak wahań koniunktury w zakresie zainteresowania wśród osób lub grup 

przebywających na terenie Małopolski w celach religijnych. 

Zdaniem przedstawicieli firm gastronomicznych, których działalność obejmuje usługi 

dla osób lub grup przebywających na terenie województwa małopolskiego w celach 

religijnych, zainteresowanie tych grup ich jednostką będzie kształtowało się na takim 

samym poziomie – (43,3%). Na tę odpowiedź wskazuje nieco mniejszy odsetek 

badanych świadczących usługi z zakresu działalności organizatorów turystyki  

i hotelarstwa – 31,4% i 38%. Spośród podmiotów wskazujących na wzrost 

zainteresowania ich jednostką najmniej liczną grupę stanowią przedsiębiorcy lokalni 

(1,6%), najbardziej liczną zaś przedsiębiorcy o międzynarodowym zasięgu działalności 

(11,1%). Zwiększenie zainteresowania usługami wśród osób lub grup przebywających 

w Małopolsce w celach religijnych rejestrują również częściej więksi przedsiębiorcy 

(8,9% wobec 5,5% mikroprzedsiębiorców). 
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Dla każdej grupy przedsiębiorstw w górnym wierszu przedstawiono surowe dane, a w dolnym wierszu dane przekształcone w celu 
obliczenia wskaźnika koniunktury (odsetki dla trzech pierwszych odpowiedzi przeliczone proporcjonalnie tak, by sumowały się do 100%). 

Zainteresowanie wśród osób lub grup przebywających w Małopolsce w celach 

biznesowych zdaniem respondentów również nie ulega zmianom (42,6%). Blisko 13% 

firm zanotowało jego spadek, zaś ok. 9% wzrost. 32,5% przedsiębiorstw to 

przedsiębiorstwa niesprofilowane na klientów biznesowych. Wskaźnik koniunktury, 

po przyjęciu proporcjonalnych kwot dla trzech pierwszych odpowiedzi, wynosi w tym 

przypadku -5,9%, co oznacza brak zmian w zakresie omawianego zjawiska. 

Odsetki badanych wskazujące na wzrost zainteresowania ich jednostką są zbliżone  

w podziale ze względu na typ działalności. Relatywnie największy odsetek tego typu 

firm to firmy zajmujące się gastronomią (10%). Najliczniej reprezentują kategorię 

„wzrost” firmy regionalne i międzynarodowe (11,8% i 12,5%). Ponadto zdecydowana 

A17. Jak zmienia się zainteresowanie Państwa jednostką wśród osób, grup przebywających w Małopolsce w celach religijnych? 
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OGÓŁEM 

6,2% 37,3% 6,7% 7,2% 42,6% 
209 -1,0% 

 12,4% 74,3% 13,3%   

główna działalność 
przedsiębiorstwa działalność organizatorów turystyki 

7,1% 31,4% 4,3% 10,0% 47,1% 
70 6,7% 

16,7% 73,3% 10,0%   

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 
10,1% 38,0% 6,3% 1,3% 44,3% 

79 7,0% 
18,6% 69,8% 11,6%   

gastronomia 
0,0% 43,3% 10,0% 11,7% 35,0% 

60 -18,8% 
0,0% 81,3% 18,8%   

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa lokalny (dane miasto i jego okolice) 

1,6% 39,3% 11,5% 9,8% 37,7% 
61 -18,8% 

3,1% 75,0% 21,9%   

regionalny (dane województwo) 
5,9% 47,1% 5,9% 5,9% 35,3% 

17 0,0% 
10,0% 80,0% 10,0%   

ogólnopolski 
5,1% 39,0% 3,4% 5,1% 47,5% 

59 3,6% 
10,7% 82,1% 7,1%   

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 
11,1% 31,9% 5,6% 6,9% 44,4% 

72 11,4% 
22,9% 65,7% 11,4%   

wielkość 
zatrudnienia mikroprzedsiębiorstwa 

5,5% 35,4% 7,9% 7,3% 43,9% 
164 -5,0% 

11,3% 72,5% 16,3%   

większe przedsiębiorstwa 
8,9% 44,4% 2,2% 6,7% 37,8% 

45 12,0% 
16,0% 80,0% 4,0%   

przychody,  
jakie osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2011) 

poniżej 50 tys. zł 
6,3% 34,4% 9,4% 6,3% 43,8% 

64 -6,3% 
12,5% 68,8% 18,8%   

50 tys. zł - 100 tys. zł 
0,0% 41,9% 0,0% 12,9% 45,2% 

31 0,0% 
0,0% 100,0% 0,0%   

101 tys. zł - 250 tys. zł 
5,9% 29,4% 11,8% 0,0% 52,9% 

17 -12,5% 
12,5% 62,5% 25,0%   

251 tys. zł - 500 tys. zł 
11,8% 41,2% 0,0% 5,9% 41,2% 

17 22,2% 
22,2% 77,8% 0,0%   

powyżej 500 tys. zł  
9,4% 34,4% 9,4% 3,1% 43,8% 

32 0,0% 
17,7% 64,5% 17,7%   

nie wiem / trudno powiedzieć 
6,3% 41,7% 6,3% 10,4% 35,4% 

48 0,0% 
11,6% 76,8% 11,6%   
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większość przedsiębiorstw większych deklaruje tendencję wzrostową w zakresie 

zainteresowania ich jednostką wśród osób lub grup przebywających w Małopolsce  

w celach biznesowych (blisko 27% wobec 4,3%). 

Dla każdej grupy przedsiębiorstw w górnym wierszu przedstawiono surowe dane, a w dolnym wierszu dane przekształcone w celu 
obliczenia wskaźnika koniunktury (odsetki dla trzech pierwszych odpowiedzi przeliczone proporcjonalnie tak, by sumowały się do 100%). 

 

 

A18. Jak zmienia się zainteresowanie Państwa jednostką wśród osób lub grup przebywających w Małopolsce w celach 
biznesowych? 
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OGÓŁEM 

9,1% 42,6% 12,9% 2,9% 32,5% 
209 -5,9% 

 14,1% 65,9% 20,0%   
główna działalność 
przedsiębiorstwa działalność organizatorów turystyki 

8,6% 38,6% 12,9% 2,9% 37,1% 
70 -7,1% 

14,3% 64,3% 21,4%   

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 
8,9% 43,0% 13,9% 0,0% 34,2% 

79 -7,7% 
13,5% 65,4% 21,2%   

gastronomia 
10,0% 46,7% 11,7% 6,7% 25,0% 

60 -2,4% 
14,6% 68,3% 17,1%   

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa lokalny (dane miasto i jego okolice) 

4,9% 42,6% 18,0% 4,9% 29,5% 
61 -20,0% 

7,5% 65,0% 27,5%   

regionalny (dane województwo) 
11,8% 47,1% 5,9% 5,9% 29,4% 

17 9,1% 
18,2% 72,7% 9,1%   

ogólnopolski 
8,5% 42,4% 5,1% 1,7% 42,4% 

59 6,1% 
15,2% 75,8% 9,1%   

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 
12,5% 41,7% 16,7% 1,4% 27,8% 

72 -5,9% 
17,6% 58,8% 23,5%   

wielkość 
zatrudnienia mikroprzedsiębiorstwa 

4,3% 40,2% 14,6% 3,0% 37,8% 
164 -17,5% 

7,2% 68,0% 24,7%   

większe przedsiębiorstwa 
26,7% 51,1% 6,7% 2,2% 13,3% 

45 23,7% 
31,6% 60,5% 7,9%   

przychody, 
jakie osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2011) 

poniżej 50 tys. zł 
1,6% 40,6% 10,9% 3,1% 43,8% 

64 -17,6% 
2,9% 76,5% 20,6%   

50 tys. zł - 100 tys. zł 
0,0% 45,2% 12,9% 6,5% 35,5% 

31 -22,2% 
0,0% 77,8% 22,2%   

101 tys. zł - 250 tys. zł 
11,8% 35,3% 23,5% 0,0% 29,4% 

17 -16,7% 
16,7% 50,0% 33,3%   

251 tys. zł - 500 tys. zł 
5,9% 41,2% 23,5% 0,0% 29,4% 

17 -25,0% 
8,3% 58,3% 33,3%   

powyżej 500 tys. zł  
25,0% 43,8% 9,4% 0,0% 21,9% 

32 20,0% 
32,0% 56,0% 12,0%   

nie wiem / trudno powiedzieć 
14,6% 45,8% 10,4% 4,2% 25,0% 

48 5,9% 
20,6% 64,6% 14,7%   
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3.6. Prognoza sytuacji gospodarczej na I kwartał 2012 roku 

Ogólna sytuacja przedsiębiorstwa 

Większość respondentów była zdania, że w okresie od stycznia do marca 2012 roku 

sytuacja ich przedsiębiorstw pozostanie bez zmian (47,4%). Nieco mniej osób 

biorących udział w badaniu prognozowało poprawę (29,7%). Tylko blisko co czwarty 

rozmówca wyraził opinię, że ogólna sytuacja gospodarcza jego jednostki pogorszy się 

(23%). Wyniki dla firm oferujących usługi związane z zakwaterowaniem i gastronomią 

oraz dla organizatorów turystyki przedstawiały się podobnie (od 41,4% do 56,7% 

wskazań na wariant „pozostanie bez zmian”). W przewidywaniach bardziej 

optymistyczni byli przedstawiciele większych przedsiębiorstw (poprawy sytuacji 

spodziewa się 40%) niż mikroprzedsiębiorstw (poprawy spodziewa się 26,8%). 

Wskaźniki koniunktury dla wszystkich, poza trzema z wyróżnionych typów jednostek, 

były dodatnie. Ogółem, prognozy respondentów wskazują na brak zmian sytuacji 

przedsiębiorstw w okresie od stycznia do marca (+6,7%). Wyraźny wzrost koniunktury 

stanie się udziałem przedsiębiorstw z branży organizatorów turystyki (+27,1%). 

W opinii respondentów pewne zmiany na lepsze dotkną firmy o międzynarodowym 

zasięgu działalności (+12,5%) oraz większe przedsiębiorstwa, w przypadku których 

wskaźnik koniunktury pokazuje wyraźną zmianę in plus (+26,7%). 

A19. Jak Państwa zdaniem w najbliższych trzech miesiącach zmieni się ogólna sytuacja gospodarcza Państwa jednostki? 

 
poprawi się 

pozostanie 
bez zmian 

pogorszy się liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 29,7% 47,4% 23,0% 209 6,7% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 42,9% 41,4% 15,7% 70 27,1% 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 19,0% 45,6% 35,4% 79 -16,5% 

gastronomia 28,3% 56,7% 15,0% 60 13,3% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 23,0% 55,7% 21,3% 61 1,6% 

regionalny (dane województwo) 23,5% 52,9% 23,5% 17 0,0% 

ogólnopolski 27,1% 52,5% 20,3% 59 6,8% 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 38,9% 34,7% 26,4% 72 12,5% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 26,8% 47,6% 25,6% 164 1,2% 

większe przedsiębiorstwa 40,0% 46,7% 13,3% 45 26,7% 

przychody,  
jakie osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2011) 

poniżej 50 tys. zł 15,6% 54,7% 29,7% 64 -14,1% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 29,0% 54,8% 16,1% 31 12,9% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 11,8% 58,8% 29,4% 17 -17,6% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 47,1% 29,4% 23,5% 17 23,5% 

powyżej 500 tys. zł  43,8% 40,6% 15,6% 32 28,2% 

nie wiem / trudno powiedzieć 39,6% 39,6% 20,8% 48 18,8% 
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Wykres 17. Wskaźnik koniunktury – prognoza zmiany ogólnej sytuacji gospodarczej w I kwartale 2012 roku 

 
 

 

Przewidywana przez respondentów 

ogólna sytuacja gospodarcza firm 

z Małopolski w okresie od stycznia  

do marca 2012 roku przedstawia się 

relatywnie lepiej od tej, która wynika 

z prognoz ogólnopolskich. Według GUS 

sytuacja przedsiębiorstw należących  

do Sekcji I minimalnie się pogorszy  

(-13,8%), podczas gdy w ocenie badanych 

nie ulegnie ona zmianie (-3,6%). Zmianie 

ulec nie powinna sytuacja jednostek  

w Sekcji N, dział 79 (-2,7%). 

Przedstawiciele organizatorów turystyki 

z Małopolski byli zaś zdania, że ich firmy 

czeka wyraźny wzrost koniunktury,  

co odzwierciedla wskaźnik +27,1%. 

  

6,7% 

27,1% 

-16,5% 

13,3% 

1,6% 0,0% 

6,8% 

12,5% 

1,2% 

26,7% 
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40%

OGÓŁEM GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
WIELKOŚĆ 

ZATRUDNIENIA 

Wykres 18. Przewidywana ogólna sytuacja 

gospodarcza w 1 kwartale 2012 roku – dane 

ogólnopolskie i dane dla Małopolski 
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Popyt 

Blisko 49% osób biorących udział w badaniu było zdania, iż popyt na usługi oferowane 

przez ich jednostkę wzrośnie w okresie od stycznia do marca 2012. Niewielki odsetek 

respondentów uważał, że popyt w tym czasie spadnie (14,3%). Na potencjalne 

tendencje zwyżkowe związane z zapotrzebowaniem na swoje usługi wskazało 

najwięcej reprezentantów ośrodków wypoczynkowych oraz branży gastronomicznej 

(28,3% i 34,4%). Wzrostu popytu spodziewała się większość respondentów 

prowadzących działalność o zasięgu ogólnopolskim (45,8%). Przedstawiciele 

mikroprzedsiębiorstw oraz większych przedsiębiorstw w odpowiednio 37,8% i 23,4% 

wskazywali na wzrost popytu. 

Saldo koniunktury odzwierciedla ogólnie panujące wśród respondentów przekonanie 

o braku zmian popytu na usługi, z którym zetkną się ich przedsiębiorstwa od stycznia 

do marca (+9,6%). Wzrost popytu prognozowali badani organizatorzy turystyki 

(+34,3%), a także – biorąc pod uwagę zasięg działalności – przedsiębiorcy 

międzynarodowi (+22,2%). W przypadku tych pierwszych zmiana ma charakter 

wyraźny, w przypadku tych drugich zaś umiarkowany. Niewielki wzrost popytu  

na swoje usługi przewidywali badani z firm większych (+17,8%). 

  

A20. Jak w najbliższych trzech miesiącach zmieni się popyt na usługi sprzedawane przez Państwa jednostkę? 

 
wzrośnie 

pozostanie 
bez zmian 

spadnie liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 34,9% 39,7% 25,4% 209 9,6% 

główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 48,6% 37,1% 14,3% 70 34,3% 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 27,8% 35,4% 36,7% 79 -8,9% 

gastronomia 28,3% 48,3% 23,3% 60 5,0% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 34,4% 44,3% 21,3% 61 13,1% 

regionalny (dane województwo) 29,4% 47,1% 23,5% 17 5,9% 

ogólnopolski 23,7% 44,1% 32,2% 59 -8,5% 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 45,8% 30,6% 23,6% 72 22,2% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 34,1% 39,0% 26,8% 164 7,3% 

większe przedsiębiorstwa 37,8% 42,2% 20,0% 45 17,8% 

przychody,  
jakie osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2011) 

poniżej 50 tys. zł 23,4% 45,3% 31,3% 64 -7,9% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 25,8% 51,6% 22,6% 31 3,2% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 29,4% 52,9% 17,6% 17 11,8% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 47,1% 29,4% 23,5% 17 23,6% 

powyżej 500 tys. zł 46,9% 34,4% 18,8% 32 28,1% 

nie wiem / trudno powiedzieć 45,8% 27,1% 27,1% 48 18,7% 
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Wykres 19. Wskaźnik koniunktury – zmiana popytu w I kwartale 2012 

 

Ogólnopolskie dane na temat popytu  

na usługi związane z turystyką  

w I kwartale 2012 różnią się od danych 

dla Małopolski. Według analiz GUS 

wielkość popytu nieznacznie zmaleje  

w przypadku przedsiębiorstw 

zajmujących się zakwaterowaniem  

oraz gastronomią. Natomiast obserwuje 

się brak zmian pod tym względem  

w prognozach badanych firm  

z Małopolski zajmujących się 

zakwaterowaniem. W opinii badanych 

organizatorów turystyki w Małopolsce 

czeka ich zaś wyraźny wzrost 

koniunktury (+34,3%).  
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Wykres 20. Przewidywany popyt na usługi w  

1 kwartale 2012 roku – dane ogólnopolskie i dane dla 

Małopolski 
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Zatrudnienie 

Zdecydowana większość respondentów wyraziła pogląd, że w okresie od stycznia  

do marca zatrudnienie w ich firmach pozostanie bez zmian (87,6%). Ogółem, 

prognozowane wzrosty i spadki zatrudnienia są niewielkie niezależnie od wielkości 

zatrudnienia, zasięgu prowadzonej przez firmę działalności oraz jej rodzaju  

i nie przekraczają 10% (wyjątki to: branża gastronomiczna z 13,3% wzrostem  

oraz większe przedsiębiorstwa z 13,2% wzrostem, a także firmy ogólnopolskie z 10,2% 

spadkiem i wzrostem oraz firmy regionalne z blisko 12% wzrostem). 

Na podstawie salda koniunktury stwierdzić można, że zatrudnienie we wszystkich 

typach badanych przedsiębiorstw w I kwartale 2012 pozostanie bez zmian (wskaźniki 

dla poszczególnych grup respondentów, wyróżnionych ze względu na wielkość 

zatrudnienia, zasięg prowadzonej działalności oraz jej rodzaj, wahają się od -5,1%  

do +10%). 

  

A24. Jak w najbliższych trzech miesiącach zmieni się zatrudnienie w Państwa firmie? 

 
wzrośnie 

pozostanie 
bez zmian 

spadnie liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 6,7% 87,6% 5,7% 209 1,0% 
główna 
działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 4,3% 91,4% 4,3% 70 0,0% 

hotelarstwo / ośrodki 
wypoczynkowe 

3,8% 87,3% 8,9% 79 -5,1% 

gastronomia 13,3% 83,3% 3,3% 60 10,0% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 6,6% 91,8% 1,6% 61 4,9% 

regionalny (dane województwo) 11,8% 82,4% 5,9% 17 5,9% 

ogólnopolski 10,2% 79,7% 10,2% 59 0,0% 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 2,8% 91,7% 5,6% 72 -2,8% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 4,9% 89,6% 5,5% 164 -0,6% 

większe przedsiębiorstwa 13,3% 80,0% 6,7% 45 6,7% 

przychody,  
jakie osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym 
(2011) 

poniżej 50 tys. zł 4,7% 87,5% 7,8% 64 -3,1% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 3,2% 90,3% 6,5% 31 -3,2% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 5,9% 94,1% 0,0% 17 5,9% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 5,9% 88,2% 5,9% 17 0,0% 

powyżej 500 tys. zł 12,5% 81,3% 6,3% 32 6,2% 

nie wiem / trudno powiedzieć 8,3% 87,5% 4,2% 48 4,1% 
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Wykres 21. Wskaźnik koniunktury – zmiany zatrudnienia w I kwartale 2012 

 

 

Ogólnopolskie dane na temat 
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dotyczącymi Małopolski w tym 
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w danych GUS oraz danych 

dotyczących usługodawców 

związanych z zakwaterowaniem  

i wyżywieniem dla Małopolski,  

nie widać istotnych zmian  

pod względem wahań salda 

koniunktury. W przypadku 

Małopolski saldo koniunktury 

sugeruje również brak zmian  

w zakresie działalności organizatorów 

turystyki. Podobne dane można 

zaobserwować dla Sekcji N, 79. 
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Sprzedaż 

36,4% badanych wyraziło pogląd, iż od stycznia do marca 2012 roku sprzedaż usług 

ich firm wzrośnie. Rozkład odpowiedzi w przypadku wariantów „pozostaje bez zmian” 

i „spada” wskazuje, że 40,2% respondentów jest zdania, że sprzedaż w najbliższym 

kwartale nie zmieni się, zaś 23,4%, że spadnie. Odsetek osób przewidujących 

utrzymanie się sprzedaży na takim samym poziomie był podobny w każdej 

z wyróżnionych ze względu na rodzaj prowadzonej działalności grup (większą wartość 

osiągnął tylko w przypadku usługodawców z obszaru gastronomii – 50%). 

Reprezentanci jednostek działających w skali międzynarodowej byli tymi, którzy 

najliczniej wskazali na mający nastąpić wzrost sprzedaży (45,8%). Jednocześnie 

najrzadziej wyrażali zdanie, że poziom sprzedaży spadnie (20,8%). Analizując liczbę 

wskazań reprezentantów mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw większych  

na spodziewany wzrost sprzedaży obserwuje się różnicę 7,4 punktów procentowych 

(34,8% przedstawicieli mikroprzedsiębiorstw i 42,2% przedstawicieli większych 

przedsiębiorstw uznało za prawdopodobną tendencję zwyżkową sprzedaży). 

Wskaźniki koniunktury dla wszystkich typów przedsiębiorstw uwzględnionych  

w badaniu są dodatnie. Ogółem wskaźnik koniunktury wskazuje na umiarkowany 

wzrost. Według respondentów wyraźne polepszenie wyników sprzedaży mają  

w perspektywie organizatorzy turystyki (+41,4%), a także – kierując się kryterium 

zasięgu działalności – przedsiębiorcy o międzynarodowym zasięgu działalności 

(+25%). Ci ostatni zanotowali minimalny wzrost wskaźnika koniunktury. 

 

A21. Jak w najbliższych trzech miesiącach zmieni się sprzedaż usług w Państwa jednostce? 

 
wzrasta 

pozostaje bez 
zmian 

spada liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 36,4% 40,2% 23,4% 209 12,9% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 52,9% 35,7% 11,4% 70 41,4% 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 27,8% 36,7% 35,4% 79 -7,6% 

gastronomia 28,3% 50,0% 21,7% 60 6,7% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 31,1% 45,9% 23,0% 61 8,2% 

regionalny (dane województwo) 29,4% 47,1% 23,5% 17 5,9% 

ogólnopolski 32,2% 40,7% 27,1% 59 5,1% 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 45,8% 33,3% 20,8% 72 25,0% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 34,8% 40,9% 24,4% 164 10,4% 

większe przedsiębiorstwa 42,2% 37,8% 20,0% 45 22,2% 

przychody,  
jakie osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2011) 

poniżej 50 tys. zł 25,0% 48,4% 26,6% 64 -1,6% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 22,6% 51,6% 25,8% 31 -3,2% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 23,5% 52,9% 23,5% 17 0,0% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 47,1% 29,4% 23,5% 17 23,5% 

powyżej 500 tys. zł 50,0% 31,3% 18,8% 32 31,2% 

nie wiem / trudno powiedzieć 52,1% 27,1% 20,8% 48 31,3% 
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Wykres 23. Wskaźnik koniunktury (saldo odpowiedzi) – zmiana sprzedaży w I kwartale 2012 
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od przesłanek płynących z zestawień 

GUS. Zdaniem respondentów firmy 

organizujące działalność turystyczną 

czeka wyraźny wzrost sprzedaży 

(+41,4%), zaś firmy zajmujące się 

zakwaterowaniem i gastronomią nie 

zanotują zmian, gdy tymczasem 

z danych GUS wynika, że Sekcja N, 79 

nie odnotuje zmian w obszarze 

sprzedaży, zaś Sekcję I dotkną 

minimalne zmiany o charakterze 

ujemnym. 
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Moce produkcyjne 

77% badanych oceniło moce produkcyjne ich przedsiębiorstwa w I kwartale 2012 jako 

wystarczające. Równo po 11,5% respondentów oceniło je jako zbyt duże i zbyt małe. 

Najwięcej – bo aż 80% – przedstawicieli firm zajmujących się organizacją turystyki 

uznało moce produkcyjne za odpowiednie w stosunku do bieżącego popytu i jego 

przewidywanych zmian. Biorąc pod uwagę zasięg działalności, wszystkie rodzaje 

jednostek czeka dobra koniunktura – wyraźnie dodatnia dla firm z województwa 

(wskaźnik +41,2%). Lepiej moce produkcyjne swoich firm ocenili przedsiębiorcy mikro 

niż więksi przedsiębiorcy (wskaźnik koniunktury +33,5% w porównaniu  

ze wskaźnikiem +30%). 

A28. Przy zgłoszonym bieżącym popycie i jego zmianach przewidywanych na najbliższe trzy miesiące aktualne moce produkcyjne 
(pracownicy, wyposażenie, powierzchnia, środki transportu) Państwa firmy są: 

 
zbyt duże wystarczające zbyt małe liczebność 

wskaźnik 
koniunktury 

  OGÓŁEM 11,5% 77,0% 11,5% 209 32,8% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 10,0% 80,0% 10,0% 70 35,0% 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 15,2% 72,2% 12,7% 79 31,0% 

gastronomia 8,3% 80,0% 11,7% 60 32,5% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 8,2% 80,3% 11,5% 61 32,8% 

regionalny (dane województwo) 23,5% 70,6% 5,9% 17 41,2% 

ogólnopolski 11,9% 78,0% 10,2% 59 34,7% 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 11,1% 75,0% 13,9% 72 29,2% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 9,1% 79,9% 11,0% 164 33,5% 

większe przedsiębiorstwa 20,0% 66,7% 13,3% 45 30,0% 

przychody,  
jakie osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2011) 

poniżej 50 tys. zł 9,4% 76,6% 14,1% 64 28,9% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 9,7% 80,6% 9,7% 31 35,5% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 23,5% 52,9% 23,5% 17 14,7% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 17,6% 70,6% 11,8% 17 32,4% 

powyżej 500 tys. zł 9,4% 81,3% 9,4% 32 36,0% 
nie wiem / trudno powiedzieć 10,4% 83,3% 6,3% 48 40,6% 
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Sytuacja finansowa 

45% badanych prognozuje, że w okresie od stycznia do marca sytuacja finansowa ich 

przedsiębiorstw pozostanie bez zmian. 27,3% badanych było zdania, że sytuacja ta 

ulegnie pogorszeniu, a 27,8% respondentów spodziewa się poprawy sytuacji 

finansowej w I kwartale 2012 roku. 

Obniżenie wyników finansowych prognozowało najwięcej spośród przedstawicieli 

branży hotelarskiej (35,4%). Ponad połowa badanych z grupy przedsiębiorców 

związanych z gastronomią wskazała na wariant „pozostanie bez zmian” (53,3%). Była 

to również dominująca odpowiedź we wszystkich podgrupach ustrukturyzowanych 

według działalności. Najczęściej na możliwe pogorszenie sytuacji finansowej 

wskazywali reprezentanci przedsiębiorstw ogólnopolskich (32,2%), najrzadziej zaś 

działający w skali międzynarodowej (23,6%). Respondenci z mikroprzedsiębiorstw byli 

nieco rzadziej skłonni zaznaczać wariant „pozostanie bez zmian” niż ci z większych 

jednostek (odpowiednio 43,3% i 51,1%). 

A22. Jak w najbliższych trzech miesiącach zmieni się sytuacja finansowa w Państwa jednostce? 

 
poprawi się 

pozostanie 
bez zmian 

pogorszy się liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 27,8% 45,0% 27,3% 209 0,5% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 40,0% 38,6% 21,4% 70 18,6% 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 20,3% 44,3% 35,4% 79 -15,2% 

gastronomia 23,3% 53,3% 23,3% 60 0,0% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 19,7% 54,1% 26,2% 61 -6,6% 

regionalny (dane województwo) 29,4% 41,2% 29,4% 17 0,0% 

ogólnopolski 23,7% 44,1% 32,2% 59 -8,5% 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 37,5% 38,9% 23,6% 72 13,9% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 27,4% 43,3% 29,3% 164 -1,8% 

większe przedsiębiorstwa 28,9% 51,1% 20,0% 45 8,9% 

przychody,  
jakie osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2011) 

poniżej 50 tys. zł 17,2% 50,0% 32,8% 64 -15,6% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 25,8% 38,7% 35,5% 31 -9,7% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 23,5% 41,2% 35,3% 17 -11,8% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 29,4% 47,1% 23,5% 17 5,9% 

powyżej 500 tys. zł 34,4% 50,0% 15,6% 32 18,8% 

nie wiem / trudno powiedzieć 39,6% 39,6% 20,8% 48 18,8% 

 

Ogólne saldo koniunktury jest dodatnie i nie wskazuje zmian w sytuacji finansowej 

przedsiębiorstw z branży turystycznej w Małopolsce (+0,5%). Minimalny wzrost 

koniunktury ma spotkać organizatorów turystyki (+18,6%), a biorąc pod uwagę zasięg 

działalności – podmioty funkcjonujące na rynku międzynarodowym (+13,9%). Ujemne 

(umiarkowany spadek) saldo koniunktury w zakresie sytuacji finansowej w I kwartale 

2012 obserwuje się w przypadku firm świadczących usługi związane 

z zakwaterowaniem (-15,2%). Pozostałe typy jednostek, zdaniem badanych, mogą 

spodziewać się utrzymania dotychczasowego tempa koniunktury. 
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Wykres 25. Wskaźnik koniunktury – zmiana sytuacji finansowej w I kwartale 2012 
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finansowej przedsiębiorstw związanych 

z sektorem turystycznym. Tymczasem 

dane zebrane w Małopolsce świadczą  
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finansowych dla firm oferujących usługi 

organizacji turystyki (+18,6%) oraz braku 

zmian koniunktury na poziomie usług 

związanych z zakwaterowaniem  

i gastronomią (-8,6%). 
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Źródła finansowania działalności 

Dla prawie wszystkich badanych firm źródłem finansowania będą środki własne 

(95,7%). Wynik ten jest zbliżony dla obydwu badanych sekcji PKD i jest zbieżny 

z prognozami ogólnopolskimi. Drugim najczęściej wykorzystywanym źródłem 

finansowania będzie kredyt bankowy, z którego w I kwartale 2012 skorzysta 10% 

badanych przedsiębiorstw. Po ten sposób pozyskania funduszy na działalność niemal 

w takim samym stopniu sięgną jednostki zajmujące się zakwaterowaniem  

i gastronomią oraz organizatorzy turystyki (10,1% i 10%). Oba wyniki są jednak 

znacznie niższe od tych pochodzących z prognoz ogólnopolskich. Środki z budżetu 

państwa wykorzysta 2,9% przedstawicieli przedsiębiorstw z Sekcji I – podczas  

gdy według przewidywań GUS będzie to tylko 1,2%. Pozostałe źródła finansowania 

posłużą niewielkiemu odsetkowi badanych podmiotów, co pozostaje w zgodzie  

z ogólnymi prognozami. 

Wykres 27. Źródła finansowania działalności w okresie od października do grudnia 
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Dla każdej grupy przedsiębiorstw w górnym wierszu przedstawiono surowe dane, a w dolnym wierszu dane przekształcone w celu 
obliczenia wskaźnika koniunktury (odsetki dla trzech pierwszych odpowiedzi przeliczone proporcjonalnie tak, by sumowały się do 100%). 

Zdaniem większości respondentów nakłady inwestycyjne w ich firmach w I kwartale 

2012 roku nie zmienią się (23,4%), 3,8% badanych prognozuje, że spadną. Wskaźnik 

koniunktury, uzyskany po proporcjonalnym zagregowaniu danych dla trzech 

pierwszych wariantów, wynosi +33,7%, co sugeruje wyraźny wzrost nakładów 

inwestycyjnych w I kwartale 2012 roku. Wyniki dla przedsiębiorstw zajmujących się 

A26. Jak w najbliższych trzech miesiącach zmienią się nakłady inwestycyjne (wyposażenie, środki transportu, budynki itp.) 
w Państwa firmie? 
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OGÓŁEM 

19,6% 23,4% 3,8% 31,6% 21,5% 
209 33,7% 

 41,8% 50,0% 8,2%   

główna działalność 
przedsiębiorstwa działalność organizatorów turystyki 

15,7% 27,1% 2,9% 38,6% 15,7% 
70 28,1% 

34,4% 59,4% 6,3%   

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 
20,3% 19,0% 6,3% 31,6% 22,8% 

79 30,6% 
44,4% 41,7% 13,9%   

gastronomia 
23,3% 25,0% 1,7% 23,3% 26,7% 

60 43,3% 
46,7% 50,0% 3,3%   

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa lokalny (dane miasto i jego okolice) 

16,4% 24,6% 1,6% 26,2% 31,1% 
61 34,6% 

38,5% 57,7% 3,8%   

regionalny (dane województwo) 
11,8% 35,3% 11,8% 41,2% 0,0% 

17 0,0% 
20,0% 60,0% 20,0%   

ogólnopolski 
23,7% 18,6% 5,1% 37,3% 15,3% 

59 39,3% 
50,0% 39,3% 10,7%   

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 
20,8% 23,6% 2,8% 29,2% 23,6% 

72 38,2% 
44,1% 50,0% 5,9%   

wielkość 
zatrudnienia mikroprzedsiębiorstwa 

17,7% 23,2% 3,0% 31,7% 24,4% 
164 33,3% 

40,3% 52,8% 6,9%   

większe przedsiębiorstwa 
26,7% 24,4% 6,7% 31,1% 11,1% 

45 34,6% 
46,2% 42,3% 11,5%   

przychody,  
jakie osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2011) 

poniżej 50 tys. zł 
17,2% 21,9% 4,7% 28,1% 28,1% 

64 28,6% 
39,3% 50,0% 10,7%   

50 tys. zł - 100 tys. zł 
16,1% 38,7% 0,0% 19,4% 25,8% 

31 29,4% 
29,4% 70,6% 0,0%   

101 tys. zł - 250 tys. zł 
29,4% 17,6% 5,9% 29,4% 17,6% 

17 44,4% 
55,6% 33,3% 11,1%   

251 tys. zł - 500 tys. zł 
11,8% 17,6% 0,0% 47,1% 23,5% 

17 40,0% 
40,0% 60,0% 0,0%   

powyżej 500 tys. zł  
28,1% 6,3% 3,1% 46,9% 15,6% 

32 66,6% 
74,9% 16,8% 8,3%   

nie wiem / trudno powiedzieć 
18,8% 31,3% 6,3% 29,2% 14,6% 

48 22,2% 
33,4% 55,6% 11,2%   
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organizacją turystyki i usługami wypoczynkowymi są zbliżone. Na ich tle wyróżnia się 

branża gastronomiczna z największym odsetkiem wzrostu (23,3%) i najmniejszym 

odsetkiem spadku deklarowanych nakładów (1,7%). W przedsiębiorstwach o zasięgu 

ogólnopolskim daje się zaobserwować częstszy niż u innych wzrost nakładów 

inwestycyjnych (23,7%). Mikroprzedsiębiorcy relatywnie rzadziej niż przedstawiciele 

firm większych deklarują przewidywany wzrost nakładów inwestycyjnych w kolejnym 

kwartale (17,7% wobec 26,7%). 

Dla wszystkich typów przedsiębiorstw wskaźniki koniunktury przyjmują wartości 

dodatnie. W większości przypadków saldo koniunktury jest wskazaniem wyraźnego 

wzrostu nakładów inwestycyjnych dla firm. Spośród wyszczególnionych typów 

jednostek te, które oferują usługi gastronomiczne, mogą, zdaniem badanych, liczyć 

się ze wzrostem wyraźnym, podobnie jak – biorąc pod uwagę kryterium zasięgu 

działalności – przedsiębiorstwa funkcjonujące w skali ogólnopolskiej 

czy międzynarodowej. 

Wykres 28. Wskaźnik koniunktury – zmiana nakładów inwestycyjnych w I kwartale 2012 
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Prognozy dla Małopolski są, podobnie jak prognozy ogólnopolskie, dodatnie 

w zakresie usług związanych z zakwaterowaniem i gastronomią. W przypadku 

przedsiębiorstw z Małopolski prognoza 

wynosi +36,1%, co oznacza wyraźny wzrost 

przewidywanej koniunktury. Minimalnego 

wzrostu koniunktury spodziewają się 

przedsiębiorcy z Sekcji I, zgodnie z danymi 

GUS (+11,8%). Z opinii respondentów 

wynika, że przedsiębiorstwa należące  

do sfery usług związanych z organizacją 

turystyki czeka wyraźny wzrost 

koniunktury w zakresie nakładów 

inwestycyjnych (+28,1%). Przedsiębiorstwa 

świadczące tego typu usługi w skali całego 

kraju notują umiarkowane zmiany  

o dodatnim charakterze (+19,3%). 

 

 

Wykres 29. Przewidywane zmiany nakładów 

inwestycyjnych w I kwartale 2012 roku – dane 

ogólnopolskie i dane dla Małopolski 
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Ceny 

Większość badanych przewidywała, iż ceny oferowanych przez nich usług nie ulegną 

zmianie w I kwartale 2012 roku (64,6%). Prawie co trzeci respondent spodziewał się 

wzrostu cen. Podwyżki cen mają być bardziej odczuwalne w przypadku usług 

świadczonych przez organizatorów turystyki (ponad dwa razy więcej wzrostów  

niż w firmach hotelarskich). Zależnie od zasięgu działalności przedsiębiorstw wyniki 

przedstawiają się następująco: odsetek wzrostów dla firm lokalnych wynosi 34,4%, 

dla firm regionalnych 17,6%, dla przedsiębiorców ogólnopolskich  

i międzynarodowych 25,4% i 30,6%. Według prognoz respondentów ceny częściej 

podwyższą większe firmy niż mikroprzedsiębiorcy (odpowiednio 33,3% oraz 28%). 

 

Ogólne saldo koniunktury wskazuje, że ceny na usługi oferowane  

przez przedstawicieli branży turystycznej w I kwartale 2012 nieznacznie wzrosną 

(+23%). Wyraźnych podwyżek cen spodziewają się reprezentanci firm 

funkcjonujących jako organizatorzy turystyki (+34,3%) oraz firm gastronomicznych 

(+28,3%). Ponadto wyraźny wzrost koniunktury zaobserwować można w przypadku 

przedsiębiorstw działających lokalnie, a także mikroprzedsiębiorstw (31,1% i 28,9%). 

 

 

 

 

 

 

A25. Jak w najbliższych trzech miesiącach zmienią się ceny usług sprzedawanych przez Państwa firmę? 

 
wzrastają 

pozostają bez 
zmian 

spadają liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 29,2% 64,6% 6,2% 209 23,0% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 40,0% 54,3% 5,7% 70 34,3% 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 15,2% 78,5% 6,3% 79 8,9% 

gastronomia 35,0% 58,3% 6,7% 60 28,3% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 34,4% 62,3% 3,3% 61 31,1% 

regionalny (dane województwo) 17,6% 76,5% 5,9% 17 11,8% 

ogólnopolski 25,4% 67,8% 6,8% 59 18,6% 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 30,6% 61,1% 8,3% 72 22,2% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 28,0% 65,2% 6,7% 164 21,3% 

większe przedsiębiorstwa 33,3% 62,2% 4,4% 45 28,9% 

przychody,  
jakie osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2011) 

poniżej 50 tys. zł 28,1% 65,6% 6,3% 64 21,9% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 45,2% 51,6% 3,2% 31 41,9% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 29,4% 64,7% 5,9% 17 23,5% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 23,5% 70,6% 5,9% 17 17,6% 

powyżej 500 tys. zł  25,0% 71,9% 3,1% 32 21,9% 

nie wiem / trudno powiedzieć 25,0% 64,6% 10,4% 48 14,6% 
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Wykres 30. Wskaźnik koniunktury – przewidywana zmiana cen usług w I kwartale 2012 

 

 

Dane GUS są zgodne w kwestii 

ewentualnych zmian cen oferowanych 

usług przez przedsiębiorstwa z Sekcji I 
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i usługami gastronomicznymi zanotują 

niewielki wzrost w zakresie cen usług 

(+17,3%), a firmy zajmujące się 

organizacją turystyki zanotują 

w najbliższych trzech miesiącach 

wyraźny wzrost cen (+34,3%). 
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w 1 kwartale 2012 roku – dane ogólnopolskie i dane 
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Przewidywania dotyczące rynku walut 

Zdania małopolskich przedsiębiorców z branży turystycznej na temat zmian na rynku 

walut są podzielone. Zbliżony odsetek twierdzi, że złotówka się osłabi (25,8%) lub jej 

kurs pozostanie na dotychczasowym poziomie (28,7%). 17,7% respondentów 

spodziewa się umocnienia złotówki na rynku walut. 

Najczęściej osłabienia złotówki spodziewają się badani organizatorzy turystyki 

(32,9%), a najrzadziej przedstawiciele badanych firm oferujących usługi 

wypoczynkowe (20,3%). Przewidywania dotyczące rynku walut różnią się także 

w zależności od zasięgu firmy, którą reprezentuje respondent. Najczęściej osłabienia 

złotówki spodziewają się przedstawiciele badanych firm ogólnopolskich (32,2%), 

natomiast przedstawiciele badanych firm lokalnych prognozują osłabienie złotówki 

nieco rzadziej (19,7%). Z kolei umocnienia złotówki najczęściej spodziewają się 

przedstawiciele firm o zasięgu regionalnym (35,3%). Osłabienia polskiej waluty 

częściej spodziewają się natomiast mikroprzedsiębiorstwa (27,4% wobec 20%). 

A27. Jakie mają państwo przewidywania na najbliższe trzy miesiące wobec rynku walut? 

 złotówka się 
osłabi 

niewiele się 
zmieni 

złotówka się 
umocni 

trudno 
powiedzieć 

liczebność 

  OGÓŁEM 25,8% 28,7% 17,7% 27,8% 209 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 32,9% 31,4% 20,0% 15,7% 70 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 20,3% 25,3% 17,7% 36,7% 79 

gastronomia 25,0% 30,0% 15,0% 30,0% 60 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 19,7% 26,2% 13,1% 41,0% 61 

regionalny (dane województwo) 23,5% 23,5% 35,3% 17,6% 17 

ogólnopolski 32,2% 27,1% 15,3% 25,4% 59 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 26,4% 33,3% 19,4% 20,8% 72 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 27,4% 26,8% 16,5% 29,3% 164 

większe przedsiębiorstwa 20,0% 35,6% 22,2% 22,2% 45 

przychody,  
jakie osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2011) 

poniżej 50 tys. zł 25,0% 26,6% 20,3% 28,1% 64 

50 tys. zł - 100 tys. zł 29,0% 38,7% 9,7% 22,6% 31 

101 tys. zł - 250 tys. zł 35,3% 17,6% 29,4% 17,6% 17 

251 tys. zł - 500 tys. zł 23,5% 35,3% 17,6% 23,5% 17 

powyżej 500 tys. zł 25,0% 37,5% 25,0% 12,5% 32 

nie wiem / trudno powiedzieć 22,9% 20,8% 10,4% 45,8% 48 
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3.7. Prognoza sytuacji gospodarczej z uwzględnieniem sezonowości 

Przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność związaną z zakwaterowaniem 

prognozując sytuację gospodarczą w oparciu o zbliżające się kluczowe wydarzenia 

kształtujące sezon mają raczej ambiwalentny stosunek zarówno do potencjalnego 

zainteresowania ich jednostką w związku z rozgrywkami EURO 2012, jak i w związku 

z feriami zimowymi. Aż 74,7% badanych zapytanych o ewentualne zainteresowanie 

ich jednostką w związku z EURO 2012 twierdzi, że zainteresowanie to będzie się 

kształtowało na dotychczasowym poziomie. Ponad jedna piąta ocenia,  

że zainteresowanie wzrośnie, a zaledwie 2,5% respondentów przewiduje,  

że zainteresowanie spadnie. Wskaźnik koniunktury dla tak rozłożonych odpowiedzi 

oscyluje wokół +20%, co przekłada się na minimalny wzrost prognozowanego 

zainteresowania daną jednostką z uwagi na zbliżające się Mistrzostwa Europy w piłce 

nożnej. 

Badani pod tym kątem przedstawiciele usług wypoczynkowych w podziale ze względu 

na zasięg działalności zdecydowanie najczęściej wskazywali brak zmian – wariant ten 

wybrały wszystkie wylosowane w tej grupie przedsiębiorstwa o lokalnym 

i regionalnym zasięgu działalności, zdecydowana większość przedsiębiorstw 

ogólnopolskich (83,3%) oraz ponad połowa firm międzynarodowych (59,5%).  

W kontekście potencjalnego wzrostu tendencję taką przewidują raczej przedsiębiorcy 

zatrudniający powyżej 10 pracowników (43,5% wobec 14,3%  

dla mikroprzedsiębiorstw). 

A29. Jak Pana/i zdaniem w ciągu najbliższych trzech miesięcy zmieni się zainteresowanie Państwa jednostką w związku  
ze zbliżającymi się rozgrywkami EURO 2012? 

 
wzrośnie 

pozostanie 
bez zmian 

spadnie liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 22,8% 74,7% 2,5% 79 20,3% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,0% 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 22,8% 74,7% 2,5% 79 20,3% 

gastronomia 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,0% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 0,0% 100,0% 0,0% 10 0,0% 

regionalny (dane województwo) 0,0% 100,0% 0,0% 2 0,0% 

ogólnopolski 13,3% 83,3% 3,3% 30 10,0% 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 37,8% 59,5% 2,7% 37 35,1% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 14,3% 82,1% 3,6% 56 10,7% 

większe przedsiębiorstwa 43,5% 56,5% 0,0% 23 43,5% 

przychody,  
jakie osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2011) 

poniżej 50 tys. zł 3,6% 89,3% 7,1% 28 -3,6% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 11,1% 88,9% 0,0% 9 11,1% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 33,3% 66,7% 0,0% 6 33,3% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 14,3% 85,7% 0,0% 7 14,3% 

powyżej 500 tys. zł  50,0% 50,0% 0,0% 10 50,0% 

nie wiem / trudno powiedzieć 42,1% 57,9% 0,0% 19 42,1% 
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Brak zmian odnośnie zainteresowania reprezentowanymi przez badanych 

jednostkami z uwagi na ferie zimowe zapowiada blisko 65% przedsiębiorców.  

Co piąty przedsiębiorca ocenia, że sytuacja podczas najbliższych ferii zimowych 

ulegnie pogorszeniu, a jedynie 14,8% szacuje, że nastąpi wzrost zainteresowania. 

Saldo koniunktury w tym przypadku nie sugeruje niekorzystnych bądź też korzystnych 

zmian koniunktury (-5,7%). 

Pogorszenie w kwestii zainteresowania usługami poszczególnych podmiotów w czasie 

zbliżających się ferii zimowych zapowiada 27,8% badanych zajmujących się 

hotelarstwem, 16,7% podmiotów świadczących usługi gastronomiczne oraz 15,7% 

firm związanych z organizacją turystyki. Pogorszenie sytuacji prognozuje również 

relatywnie największy odsetek przedsiębiorstw o ogólnopolskim zasięgu działalności 

(27,1%). Natomiast na poprawę pod względem zainteresowania wskazało najwięcej 

firm regionalnych – około 18%. Optymistycznie na nadchodzące ferie zimowe 

zapatrują się częściej przedsiębiorstwa większe aniżeli mikroprzedsębiorstwa (blisko 

29% versus 11%). 

 

  

A30. Jak w ciągu najbliższych trzech miesięcy zmieni się sytuacja w Państwa jednostce w okresie trwania ferii zimowych 
w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym? 

 
poprawi się 

pozostanie 
bez zmian 

pogorszy się liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 14,8% 64,6% 20,6% 209 -5,7% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 10,0% 74,3% 15,7% 70 -5,7% 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 17,7% 54,4% 27,8% 79 -10,1% 

gastronomia 16,7% 66,7% 16,7% 60 0,0% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 13,1% 70,5% 16,4% 61 -3,3% 

regionalny (dane województwo) 17,6% 58,8% 23,5% 17 -5,9% 

ogólnopolski 16,9% 55,9% 27,1% 59 -10,2% 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 13,9% 68,1% 18,1% 72 -4,2% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 11,0% 66,5% 22,6% 164 -11,6% 

większe przedsiębiorstwa 28,9% 57,8% 13,3% 45 15,6% 

przychody,  
jakie osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2011) 

poniżej 50 tys. zł 17,2% 57,8% 25,0% 64 -7,8% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 0,0% 87,1% 12,9% 31 -12,9% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 11,8% 70,6% 17,6% 17 -5,9% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 5,9% 70,6% 23,5% 17 -17,6% 

powyżej 500 tys. zł  28,1% 53,1% 18,8% 32 9,3% 

nie wiem / trudno powiedzieć 16,7% 62,5% 20,8% 48 -4,1% 
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3.8. Prognoza w podziale ze względu na cel podróży 

poszczególnych grup 

 

45,5% przedsiębiorstw ocenia, że zainteresowanie ich usługami wśród osób lub grup 

przebywających w Małopolsce w celach religijnych nie zmieni się. Poprawę zapowiada 

6,2% badanych, a spadek zainteresowania blisko 4% firm. Odsetek przedsiębiorstw, 

które nie są zorientowane na ten rodzaj klientów, wynosi 38,3%. Po zagregowaniu 

danych i wtórnym ich przeliczeniu dla uzyskania proporcji sumujących się do 100%  

w zakresie trzech pierwszych odpowiedzi, otrzymany wskaźnik koniunktury wynosi 

+4,3%. Wartość wskaźnika w tym przypadku informuje o braku zmian w kontekście 

przewidywanego zainteresowania wśród osób lub grup przebywających  

w Małopolsce w celach religijnych. 

Poprawę sytuacji zapowiada niewielki odsetek badanych w podziale ze względu na 

profil działalności, a proporcje procentowe w ich przypadku są niemal wyrównane. 

Wzrost zainteresowania wśród osób lub grup przebywających w Małopolsce w celach 

religijnych w relatywnie największym stopniu zaakcentowali przedsiębiorcy 

ogólnopolscy (8,5%). Poprawę zainteresowania nieco częściej artykułowali 

przedsiębiorcy więksi niż mikroprzedsiębiorcy (różnica na poziomie 3,4%). 
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Dla każdej grupy przedsiębiorstw w górnym wierszu przedstawiono surowe dane, a w dolnym wierszu dane przekształcone w celu 
obliczenia wskaźnika koniunktury (odsetki dla trzech pierwszych odpowiedzi przeliczone proporcjonalnie tak, by sumowały się do 100%). 

Zainteresowanie potencjalnych klientów biznesowych pozostanie bez zmian zdaniem 

ok. 47% respondentów. Ponad 13% z nich twierdzi, że zainteresowanie ich jednostką 

wśród osób lub grup przebywających w Małopolsce w celach biznesowych ulegnie 

zwiększeniu. Pesymistyczne prognozy w tym zakresie zadeklarowało ok. 6% 

respondentów. Tego rodzaju klienci nie stanowią grupy docelowej dla ponad 29% 

firm. W zakresie wahań koniunktury taki rozkład danych sugeruje umiarkowany 

wzrost (+11,5%). 

Poprawę w zakresie zainteresowania daną jednostką wśród klientów, którzy 

przebywają w Małopolsce w celach biznesowych, prognozuje co piąty przedsiębiorca 

A31. Jak w ciągu najbliższych trzech miesięcy zmieni się zainteresowanie Państwa jednostką wśród osób / grup 
przebywających w Małopolsce w celach religijnych? 
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OGÓŁEM 

6,2% 45,5% 3,8% 6,2% 38,3% 
209 4,3% 

 11,2% 81,9% 6,9%   
główna działalność 
przedsiębiorstwa działalność organizatorów turystyki 

5,7% 40,0% 5,7% 4,3% 44,3% 
70 0,0% 

11,1% 77,8% 11,1%   

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 
7,6% 43,0% 2,5% 5,1% 41,8% 

79 9,5% 
14,3% 81,0% 4,8%   

gastronomia 
5,0% 55,0% 3,3% 10,0% 26,7% 

60 2,6% 
7,9% 86,8% 5,3%   

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa lokalny (dane miasto i jego okolice) 

3,3% 57,4% 1,6% 9,8% 27,9% 
61 2,6% 

5,3% 92,1% 2,6%   

regionalny (dane województwo) 
5,9% 58,8% 0,0% 5,9% 29,4% 

17 9,1% 
9,1% 90,9% 0,0%   

ogólnopolski 
8,5% 32,2% 3,4% 5,1% 50,8% 

59 11,5% 
19,2% 73,1% 7,7%   

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 
6,9% 43,1% 6,9% 4,2% 38,9% 

72 0,0% 
12,2% 75,6% 12,2%   

wielkość 
zatrudnienia mikroprzedsiębiorstwa 

5,5% 46,3% 3,7% 5,5% 39,0% 
164 3,3% 

9,9% 83,5% 6,6%   

większe przedsiębiorstwa 
8,9% 42,2% 4,4% 8,9% 35,6% 

45 8,0% 
16,0% 76,0% 8,0%   

przychody,  
jakie osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2011) 

poniżej 50 tys. zł 
3,1% 50,0% 0,0% 4,7% 42,2% 

64 5,9% 
5,9% 94,1% 0,0%   

50 tys. zł - 100 tys. zł 
0,0% 54,8% 0,0% 6,5% 38,7% 

31 0,0% 
0,0% 100,0% 0,0%   

101 tys. zł - 250 tys. zł 
11,8% 41,2% 5,9% 0,0% 41,2% 

17 10,0% 
20,0% 70,0% 10,0%   

251 tys. zł - 500 tys. zł 
11,8% 35,3% 5,9% 11,8% 35,3% 

17 11,1% 
22,2% 66,7% 11,1%   

powyżej 500 tys. zł  
6,3% 43,8% 9,4% 3,1% 37,5% 

32 -5,2% 
10,6% 73,7% 15,8%   

nie wiem / trudno powiedzieć 
10,4% 39,6% 6,3% 10,4% 33,3% 

48 7,3% 
18,5% 70,3% 11,2%   
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zajmujący się gastronomią i 15% firm o wypoczynkowym profilu działalności. 

Relatywnie najmniejszy odsetek wskazań na wariant „poprawia się” zanotowali 

przedsiębiorcy działający w charakterze organizatorów turystyki (5,7%). Blisko co 

czwarty badany o regionalnym zasięgu działalności przewiduje wzrost 

zainteresowania swoją jednostką wśród grup lub osób przebywających w Małopolsce 

w celach biznesowych. Spadku zainteresowania spodziewa się najwięcej firm 

międzynarodowych (8,3%). Natomiast zdecydowanie częściej gotowi są przewidywać 

wzrost zainteresowania w analizowanej grupie ankietowani reprezentujący 

przedsiębiorstwa większe (35,6% wobec 7,3% dla przedsiębiorstw mikro). 

Dla każdej grupy przedsiębiorstw w górnym wierszu przedstawiono surowe dane, a w dolnym wierszu dane przekształcone w celu 
obliczenia wskaźnika koniunktury (odsetki dla trzech pierwszych odpowiedzi przeliczone proporcjonalnie tak, by sumowały się do 100%). 

 

A32. Jak w ciągu najbliższych trzech miesięcy zmieni się zainteresowanie Państwa jednostką wśród osób / grup 
przebywających w Małopolsce w celach biznesowych? 
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OGÓŁEM 

13,4% 47,4% 5,7% 4,3% 29,2% 
209 11,5% 

 20,1% 71,2% 8,6%   
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 
5,7% 50,0% 5,7% 4,3% 34,3% 

70 0,0% 
9,3% 81,4% 9,3%   

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 
15,2% 38,0% 7,6% 5,1% 34,2% 

79 12,5% 
25,0% 62,5% 12,5%   

gastronomia 
20,0% 56,7% 3,3% 3,3% 16,7% 

60 20,8% 
25,0% 70,8% 4,2%   

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 
8,2% 63,9% 6,6% 4,9% 16,4% 

61 2,1% 
10,4% 81,3% 8,3%   

regionalny (dane województwo) 
23,5% 52,9% 0,0% 0,0% 23,5% 

17 30,8% 
30,8% 69,2% 0,0%   

ogólnopolski 
15,3% 33,9% 3,4% 3,4% 44,1% 

59 22,6% 
29,0% 64,5% 6,5%   

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 
13,9% 43,1% 8,3% 5,6% 29,2% 

72 8,5% 
21,3% 66,0% 12,8%   

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 
7,3% 47,0% 7,3% 4,3% 34,1% 

164 0,0% 
11,9% 76,2% 11,9%   

większe przedsiębiorstwa 
35,6% 48,9% 0,0% 4,4% 11,1% 

45 42,1% 
42,1% 57,9% 0,0%   

przychody,  
jakie osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2011) 

poniżej 50 tys. zł 
6,3% 48,4% 4,7% 1,6% 39,1% 

64 2,6% 
10,5% 81,6% 7,9%   

50 tys. zł - 100 tys. zł 
0,0% 54,8% 9,7% 6,5% 29,0% 

31 -15,0% 
0,0% 85,0% 15,0%   

101 tys. zł - 250 tys. zł 
11,8% 52,9% 0,0% 0,0% 35,3% 

17 18,2% 
18,2% 81,8% 0,0%   

251 tys. zł - 500 tys. zł 
29,4% 29,4% 5,9% 5,9% 29,4% 

17 36,4% 
45,5% 45,5% 9,1%   

powyżej 500 tys. zł  
28,1% 53,1% 6,3% 0,0% 12,5% 

32 24,9% 
32,1% 60,7% 7,2%   

nie wiem / trudno powiedzieć 
16,7% 41,7% 6,3% 10,4% 25,0% 

48 16,1% 
25,8% 64,5% 9,8%   
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4. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w IV kwartale 2011 

Podstawowym syntetycznym wskaźnikiem koniunktury jest wskaźnik ogólnego 

klimatu koniunktury. Jego składowe to dwa wskaźniki proste, zawierające informacje 

o bieżącej i przewidywanej ogólnej kondycji gospodarczej badanych przedsiębiorstw. 

Wartość wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury dla badanych przedsiębiorstw 

z Małopolski sugeruje brak zmian koniunktury w IV kwartale 2011 roku. Wartość 

wskaźnika dla ogółu badanych przedsiębiorstw w województwie małopolskim 

wyniosła +7,4%, co świadczy o stabilnym, nie zmienionym poziomie koniunktury. 

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury był w większości przypadków dodatni 

niezależnie od wyodrębnionych w badaniu warstw. 

 

Wykres 32. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w IV kwartale 2011 

 

W największym stopniu polepszyła się sytuacja organizatorów turystyki (+18,6%  

– umiarkowany wzrost) oraz przedsiębiorstw świadczących usługi gastronomiczne 

(+12,5% – umiarkowany wzrost). W grupach przedsiębiorstw wyróżnionych  

ze względu na zasięg działalności badane przedsiębiorstwa o lokalnym, regionalnym, 

ogólnopolskim i międzynarodowym zasięgu odnotowały brak zmian wskaźnika 

koniunktury. Natomiast badane mikroprzedsiębiorstwa były w gorszej sytuacji  

niż większe firmy. W przypadku mikroprzedsiębiorstw nie wystąpiły zmiany (+4,9%), 

zaś sytuacja większych przedsiębiorstw umiarkowanie poprawiła się (+16,7%). 
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Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury dla firm z Sekcji I wg danych GUS wynosił  

-9,6%, w związku z czym nie można w tym przypadku mówić o zmianach koniunktury. 

Podobnie w przypadku adekwanych 

przedsiębiorstw w Małopolsce. 

Natomiast wskaźnik ogólnego klimatu 

koniunktury dla Sekcji N, 79 według 

danych GUS wyniósł -12,5%, co oznacza 

minimalny spadek koniunktury dla tego 

typu firm w skali kraju. W badanych 

firmach w Małopolsce, które 

sprofilowano jako organizatorów 

turystyki, wskaźnik ogólnego klimatu 

koniunktury oscylował wokół +19%,  

co oznacza minimalny wzrost. 

  

Wykres 33. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury 

w IV kwartale 2011 r. Wyniki dla Małopolski na tle 

tendencji ogólnokrajowych. 
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5. Zestawienie wskaźników koniunktury dla Małopolski 

Ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstw 

Ogólna sytuacja gospodarcza badanych firm w II kwartale 2011 roku poprawiała się 

umiarkowanie (+15,2%). W III kwartale nastąpił wzrost koniunktury i odpowiedzi 

przedstawicieli podmiotów gospodarczych wskazywały na wyraźną poprawę ogólnej 

sytuacji gospodarczej (+35,5%). W IV kwartale badani przedsiębiorcy z Małopolski 

zanotowali brak zmian koniunktury (+8,1%), podobnie kształtuje się prognoza  

na I kwartał 2012 (+6,7%). 

Wykres 34. Ogólna sytuacja gospodarcza firmy – porównanie wskaźników koniunktury i ich składowych dla 

II, III i IV kwartału oraz prognozy na I kwartał 2012 roku 

 

Popyt na usługi 

Popyt na usługi oferowane przez badane firmy z Małopolski w II kwartale 2011 roku 

nie zmienił się (-4,9%), natomiast w III kwartale respondenci deklarowali  

już umiarkowany spadek popytu (-23,2%). W IV kwartale popyt kształtował się  

na niezmienionym poziomie i taką też jest prognoza na I kwartał 2012 (odpowiednio:  

-4,3% i +9,6%). 
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Wykres 35. Popyt na usługi – porównanie wskaźników koniunktury i ich składowych dla II, III i IV kwartału 

oraz prognozy na I kwartał 2012 roku 

 

Sprzedaż usług 

Sprzedaż usług przez badane firmy w II kwartale nie zmieniła się (-8,8%).  

W III kwartale respondenci zaobserwowali umiarkowany spadek koniunktury  

(-22,2%), natomiast w IV kwartale zarejestrowali wyraźny wzrost wskaźnika 

koniunktury (+34,4%). Badani prognozują także, że umiarkowany wzrost sprzedaży 

utrzyma się w I kwartale 2012 (+12,9%). 

Wykres 36. Sprzedaż usług – porównanie wskaźników koniunktury i ich składowych dla II, III i IV kwartału 

oraz prognozy na I kwartał 2012 roku 
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Sytuacja finansowa 

Sytuacja finansowa badanych firm od II kwartału pogarszała się. W II kwartale 

odpowiedzi respondentów wskazywały na brak zmian sytuacji finansowej (-6,4%), 

w III kwartale na jej umiarkowane pogorszenie (-14,8%). Natomiast w IV kwartale 

respondenci zanotowali minimalny wzrost koniunktury (+11,5%). Nie przewidują oni 

jednak tendencji zwyżkowej w kolejnym kwartale (+0,5%). 

Wykres 37. Sytuacja finansowa – porównanie wskaźników koniunktury i ich składowych dla II, III i IV 

kwartału oraz prognozy na I kwartał 2012 roku 

 
Ceny usług 

Ceny usług oferowanych przez badane firmy w II kwartale minimalnie wzrosły 

(+10,3%). W III kwartale w dalszym ciągu utrzymał się ich minimalny wzrost (+14,8%) 

zaś zgodnie z danymi na IV kwartał ceny usług minimalnie spadły (-23%). Na kolejny 

kwartał badani jednak przewidują umiarkowany wzrost cen usług (+23%). 

Wykres 38. Ceny usług – porównanie wskaźników koniunktury i ich składowych dla II, III i IV kwartału oraz 

prognozy na I kwartał 2012 roku 
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Zatrudnienie 

W II i III kwartale 2011 nie odnotowano zmian zatrudnienia w badanych firmach, 

wskaźnik koniunktury wyniósł odpowiednio -1,5% i -6,9%. Zgodnie z danymi za IV 

kwartał tendencja ta utrzymała się (-5,3%). Wahania koniunktury były minimalne,  

a prognoza dla I kwartału 2012 wskazuje na powrót do poziomu zbliżonego  

do poziomu zarejestrowanego w II kwartale (+1%). 

Wykres 39. Zatrudnienie – porównanie wskaźników koniunktury i ich składowych dla II, III i IV kwartału oraz 

prognozy na I kwartał 2012 roku  
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6. Nastroje w biznesie – weryfikacja prognoz 

Poniższy wykres obrazuje prognozę przedsiębiorców sektora turystycznego  

w Małopolsce oraz wyniki rzeczywiste koniunktury za IV kwartał 2011 roku. 

Zaznaczone kolorem białym pola obrazują trafną prognozę respondentów. Kolorem 

zielonym zaznaczono pola prognoz niezasadnie optymistycznych, a szarym 

bezzasadnie pesymistycznych. 

Przedsiębiorcy sektora turystycznego z Małopolski trafnie przewidzieli jedynie poziom 

zatrudnienia w IV kwartale, który według ankietowanych miał pozostać bez zmian. 

Większość prognoz respondentów była pesymistyczna. Przedsiębiorcy najbardziej 

pomylili się prognozując sprzedaż usług. Pytani oczekiwali wyraźnego spadku, 

tymczasem zauważono wyraźny wzrost sprzedaży usług. Ankietowani przewidywali 

również wyraźne pogorszenie sytuacji finansowej, podczas gdy w rzeczywistości 

odnotowano niewielką poprawę. Według respondentów pogorszeniu miała też ulec 
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ogólna sytuacja gospodarcza. W rzeczywistości w IV kwartale zjawisko to nie uległo 

zmianie. Ankietowani pesymistycznie ocenili również popyt na usługi, który według 

nich miał ulec wyraźnemu pogorszeniu. Według danych PBS popyt na usługi pozostał 

na poziomie z III kwartału. Przedsiębiorcy oczekiwali utrzymania się cen usług na tym 

samym poziomie co w III kwartale. Jednak ceny te w rzeczywistości nieznacznie 

spadły. 
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