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1. Wstęp 

Firma PBS DGA na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki działającego 

w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 

przeprowadziła badanie koniunktury w sektorze przedsiębiorstw związanych z 

turystyką w Małopolsce za 3 kwartał 2011 roku. 

Łącznie przebadano 203 przedsiębiorstwa 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"). 

Dla badanego kwartału pozyskano dane ogólnopolskie dotyczące koniunktury 

w usługach z Głównego Urzędu Statystycznego, aby porównać uzyskane wyniki dla 

Małopolski na tle tendencji ogólnokrajowych. 

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). 

Badanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

                                                   
1 Polska Klasyfikacja Działalności 
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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 203 wywiady: 70 wśród podmiotów zaklasyfikowanych według 

PKD 2007 do Sekcji N Dział 079 – działalność organizatorów turystyki (34,5%), 71 

wśród podmiotów z Sekcji I dział 055 – obiekty hotelarskie (35%) oraz 62 wśród 

podmiotów z Sekcji I dział 056 – gastronomia (30,5%). Wśród firm, które wzięły udział 

w badaniu przeważają przedsiębiorstwa o międzynarodowym (36,5%), ogólnopolskim 

(27,6%) oraz lokalnym (27,1%) zasięgu działalności. Podmioty gospodarcze, które 

prowadza działalność na terenie Małopolski, stanowią niecałe 9%. W zrealizowanej 

próbie dominują firmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników (58,6%). W dalszej 

kolejności najliczniejszą reprezentację miały podmioty zaklasyfikowane jako 

jednoosobowa działalność gospodarcza (25,1%) oraz przedsiębiorstwa, w których 

wielkość zatrudnienia mieści się w przedziale 10-49 pracowników (12,8%). Na 

potrzeby analizy statystycznej zebranego materiału zostały wyodrębnione dwie 

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

zostały wtórnie zagregowane podmioty z firm powyżej 10 pracowników. 

W przypadku przychodów badanych przedsiębiorstw w ostatnim roku obrotowym 

(2010) zdecydowanie najliczniej wskazywano na kwotę poniżej 50 tysięcy złotych 

(33%). Nieco ponad 17% respondentów zadeklarowało w tym kontekście przychody 
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na poziomie wyższym niż 500 tysięcy złotych (w tym niemal 8% wskazań na przedział 

501 tys. zł – 1 mln zł), 14,3% na poziomie mieszczącym się w przedziale 50 tys. zł – 

100 tys. zł, a blisko 11% od 101 do 250 tysięcy złotych. Niemal co piąty ankietowany 

odmówił bądź nie znał odpowiedzi na tak zadane pytanie (18,7%). Graficzne 

przedstawienie szczegółowych danych znajduje się na Wykresie 1. 

Wykres 1. Przychody badanych przedsiębiorstw w ostatnim roku obrotowym (2010) 
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3. Wyniki badania 

3.1. Wprowadzenie 

Czynniki wpływające na kondycję gospodarki w III kwartale 2011 roku były zbliżone 

do oddziałujących w II kwartale. W dalszym ciągu były widoczne konsekwencje 

kryzysu gospodarczego, wśród których szczególnie odczuwalne były wahania kursów 

walut oraz spadki na giełdzie. 

Coraz szerzej odczuwalne były nie tylko skutki samego kryzysu, ale również cięć 

budżetowych wprowadzanych w celu walki z nim. Z tego powodu dochodziło do 

licznych protestów m.in. w Hiszpanii i Grecji. W skutek problemów finansowych strefy 

euro pojawiła się groźba obniżenia ratingu kredytowego Francji i Niemiec – krajów 

o najwyższym PKB w Unii Europejskiej. 

Na początku sierpnia doszło do gwałtownych spadków na giełdach papierów 

wartościowych w Europie, USA, w krajach Środkowego Wschodu i w Azji. Wynikały 

one z obaw przed obniżeniem ratingu kredytowego Francji i Niemiec oraz 

rozszerzaniem się kryzysu finansowego, a także z niepokoju związanego z powolnym 

wzrostem gospodarczym w USA. 

Trwający kryzys zadłużenia publicznego w krajach strefy euro spowodował znaczny 

wzrost kursu franka szwajcarskiego. Tak duży wzrost nie był korzystny dla 

szwajcarskiej gospodarki i 6 września Szwajcarski Bank Centralny ustalił minimalny 

kurs franka do euro na poziomie 1,2. 

W Polsce w III kwartale frank osiągnął rekordową cenę 3,96 zł (kurs średni). Wzrosła 

również cena euro – najwyższy średni kurs w III kwartale wynosił 4,49 zł. Tak drogie 

waluty stanowiły duże obciążenie dla kredytobiorców. Zarówno ze strony koalicji jak 

i opozycji pojawiło się wiele pomysłów, które miały skutkować zmniejszeniem tych 

obciążeń. W rezultacie w ostatnich dniach sierpnia weszła w życie „ustawa 

antyspreadowa” pozwalająca kredytobiorcom na dokonanie wyboru, czy chcą spłacać 

raty kredytu w walucie, w której kredyt został zaciągnięty, czy w złotówkach, bez 

konieczności podpisywania aneksu do umowy. Ponadto, w myśl ustawy, w umowie 

dotyczącej kredytu powinna być zawarta informacja o maksymalnym spreadzie. 

Sposoby walki z kryzysem stały się również jednym z głównych tematów trwającej 

kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi. 
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Drugie półrocze 2011 roku przebiega także pod znakiem polskiej prezydencji w Unii 

Europejskiej. Jednym z najważniejszych wydarzeń polskiej prezydencji był odbywający 

się w Warszawie w ostatnich dniach września Szczyt Partnerstwa Wschodniego. 

Szczytowi towarzyszyło odbywające się po raz pierwszy Forum Biznesu Partnerstwa 

Wschodniego, którego celem miał być rozwój współpracy biznesowej między krajami 

Unii i krajami Partnerstwa Wschodniego. Prezydencja stała się również pretekstem do 

licznych wydarzeń kulturalnych. 

W Małopolsce w III kwartale miało miejsce kilka inicjatyw, które mogły wpłynąć 

pozytywnie na sytuację przedsiębiorstw lub na sytuację samego sektora 

turystycznego. Na początku lipca został otwarty po renowacji Park Zdrojowy 

w Wysowej Zdroju. Organizacjom pozarządowym z województwa przyznano 370 tys. 

zł w ramach programu Małopolska Nasz Region Nasza Szansa, którego celem jest 

promocja marki Małopolska w ramach przedsięwzięć organizowanych na terenie 

województwa. We wrześniu odbyło się Forum Ekonomiczne w Krynicy, powołany 

został zespół ekspertów wspierających planowanie działań prorozwojowych 

w regionie: Małopolska Rada Gospodarcza. Ponadto, została ogłoszona 

dziesięcioletnia strategia dla Małopolski „Małopolska 2020. Nieograniczone 

możliwości”. Te ostatnie wydarzenia, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego 

regionu, wpływają na ogólną sytuację przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw 

związanych z branżą turystyczną. 
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3.2. Ocena sytuacji gospodarczej w III kwartale 2011 roku 

Ogólna sytuacja przedsiębiorstw w Małopolsce 

Ogólna sytuacja w zakresie prowadzonej działalności usługowej w ostatnich trzech 

miesiącach poprawiła się w przypadku ponad jednej piątej badanych przedsiębiorstw 

(22,7%). Jednak relatywnie częściej badani odczuwali pogorszenie sytuacji (35,5%). 

W świetle tych danych badane przedsiębiorstwa w perspektywie ostatnich trzech 

miesięcy zanotowały minimalny spadek koniunktury (-12,8%). 

 

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 22,7% 41,9% 35,5% 203 -12,8% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 24,3% 52,9% 22,9% 70 +1,4% 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 25,4% 35,2% 39,4% 71 -14,1% 

gastronomia 17,7% 37,1% 45,2% 62 -27,4% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 20,0% 41,8% 38,2% 55 -18,2% 

regionalny (dane województwo) 11,1% 27,8% 61,1% 18 -50,0% 

ogólnopolski 19,6% 46,4% 33,9% 56 -14,3% 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 29,7% 41,9% 28,4% 74 +1,4% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 18,2% 44,7% 37,1% 170 -18,8% 

większe przedsiębiorstwa 45,5% 27,3% 27,3% 33 +18,2% 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 13,4% 38,8% 47,8% 67 -34,3% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 27,6% 41,4% 31,0% 29 -3,4% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 22,7% 50,0% 27,3% 22 -4,5% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 13,3% 53,3% 33,3% 15 -20,0% 

powyżej 500 tys. zł 40,6% 37,5% 21,9% 32 +18,8% 
nie wiem / trudno powiedzieć 23,7% 42,1% 34,2% 38 -10,5% 

 

Pogorszenie sytuacji najczęściej deklarowały podmioty prowadzące działalność 

o charakterze gastronomicznym (45,2%) oraz firmy świadczące usługi z zakresu 

hotelarstwa (ok. 39%) niż związane z działalnością organizatorów turystyki (22,9%). 

W odczuciu ponad połowy przedsiębiorców działających jako organizatorzy 

turystyczni sytuacja ta kształtowała się na takim samym poziomie (52,9%). 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 regionalnym (61,1%). Natomiast ankietowane 

przedsiębiorstwa o lokalnym zasięgu działalności wskazywały najczęściej, że 

w analizowanym okresie ich sytuacja pozostawała bez zmian (ok. 42%). Podobną 

tendencję akcentowali przedsiębiorcy o ogólnopolskim oraz międzynarodowym 

zasięgu działalności (odpowiednio 46,4% i blisko 42%). Na ogólną poprawę sytuacji 
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wskazywały ponadto częściej większe firmy niż mikroprzedsiębiorstwa (45,5% wobec 

18,2%). 

Bieżącą sytuację gospodarczą określiło jako dobrą blisko 48% badanych firm. Dla 

około 40% z nich ogólna sytuacja gospodarcza jest obecnie zadowalająca. Jedynie 

niewiele ponad 12% badanych zadeklarowało, iż w ich odczuciu jest ona zła. 

A9. Jaka jest bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza Państwa jednostki? 

 
dobra zadowalająca zła liczebność 

wskaźnik 
koniunktury 

  OGÓŁEM 47,8% 39,9% 12,3% 203 +35,5% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 54,3% 38,6% 7,1% 70 +47,1% 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 42,3% 43,7% 14,1% 71 +28,2% 

gastronomia 46,8% 37,1% 16,1% 62 +30,6% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 41,8% 41,8% 16,4% 55 +25,5% 

regionalny (dane województwo) 50,0% 27,8% 22,2% 18 +27,8% 

ogólnopolski 57,1% 32,1% 10,7% 56 +46,4% 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 44,6% 47,3% 8,1% 74 +36,5% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 46,5% 40,0% 13,5% 170 +32,9% 

większe przedsiębiorstwa 54,5% 39,4% 6,1% 33 +48,5% 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 41,8% 37,3% 20,9% 67 +20,9% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 41,4% 44,8% 13,8% 29 +27,6% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 54,5% 36,4% 9,1% 22 +45,5% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 26,7% 66,7% 6,7% 15 +20,0% 

powyżej 500 tys. zł  62,5% 31,3% 6,3% 32 +56,3% 
 nie wiem / trudno powiedzieć 55,3% 39,5% 5,3% 38 +50,0% 

 

Ogólną sytuację gospodarczą zdefiniowała jako dobrą ponad połowa ankietowanych 

przedsiębiorców sprofilowanych jako organizatorzy turystyki (54,3%) oraz około 47% 

firm gastronomicznych. Respondenci z obszaru hotelarstwa nieco częściej wskazywali, 

że bieżąca sytuacja jest generalnie zadowalająca (prawe 44% wskazań). Natomiast 

usługodawcy działający na rynku lokalnym w równym stopniu deklarowali, że sytuacja 

ta jest zarówno dobra, jak i zadowalająca (po 41,8%). Jako zadowalającą określiły ją 

również podmioty o międzynarodowym zasięgu działalności – 47,3%. Badani 

działający na rynku regionalnym, podobnie jak firmy ogólnopolskie, ocenili swoją 

bieżącą sytuację gospodarczą jako dobrą (odpowiednio 50% i 57,1% badanych). Firmy 

większe deklarowały częściej, że sytuacja ta przedstawia się aktualnie dobrze (54,5% 

firm większych wobec 46,5% mikroprzedsiębiorstw). 

Saldo koniunktury dla badanych przedsiębiorstw w zakresie ogólnej sytuacji 

gospodarczej wyniosło +35,5%, co oznacza wyraźny wzrost koniunktury w zakresie 

aktualnej sytuacji gospodarczej badanych jednostek. Wyraźny wzrost koniunktury 

zanotowały zarówno przedsiębiorstwa z obszaru organizacji turystyki (+47,1%), jak 

i przedsiębiorstwa świadczące usługi gastronomiczne i zajmujące się 
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zakwaterowaniem (odpowiednio +30,6% i +28,2%). Analizując uzyskane wskaźniki 

koniunktury w kategorii zasięg działalności przedsiębiorstwa najwyższy wzrost 

odnotowały firmy ogólnopolskie (+46,4%), stosunkowo najsłabszy firmy działające 

lokalnie (+25,5%). Zarówno mikroprzedsiębiorstwa, jak i przedsiębiorstwa większe, 

odnotowały wyraźny wzrost koniunktury (+32,9% oraz +48,5%). 

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

w Małopolsce 
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w porównaniu do tendencji 

ogólnokrajowych. Badane w Małopolsce 

przedsiębiorstwa świadczące usługi 

zakwaterowania i wyżywienia odnotowały 

wyraźny wzrost koniunktury (+29,3%) 

w porównaniu do danych na temat 

przedsiębiorstw świadczących takie usługi, 
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14 | S t r o n a  

 

(+0,3%). Podobnie, firmy działające jako organizatorzy turystyczni zanotowały 

wyraźny wzrost koniunktury w odniesieniu do danych GUS (dysproporcja procentowa 

wynosi aż 46,8 punktów procentowych na korzyść przedsiębiorstw tego typu z 

Małopolski). 

Zagwarantowany okres działania badanych firm z województwa małopolskiego 

wynosi średnio 27 miesięcy. Dla organizatorów turystycznych średnia ta wynosi 23 

miesiące, dla usługodawców świadczących usługi wypoczynkowe i hotelarskie okres 

ten trwa średnio 31 miesięcy, natomiast dla firm związanych z gastronomią 26 

miesięcy. Najdłuższy okres zagwarantowanego działania zgłaszają przedsiębiorstwa o 

regionalnym zasięgu działalności (średnio 35 miesięcy) oraz firmy działające lokalnie 

(29 miesięcy). Najkrótszy okres funkcjonowania został wymieniony przez firmy 

ogólnopolskie i międzynarodowe (odpowiednio 22 i 26 miesięcy). Znacznie dłuższy 

zagwarantowany okres działania wskazały firmy większe (średnio 59 miesięcy) 

w porównaniu do mikroprzedsiębiorstw (średnio 20 miesięcy). 
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A14. Ile obecnie wynosi zagwarantowany okres działania Państwa jednostki? (w miesiącach) 

 średnia liczebność 

  OGÓŁEM 27 203 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 23 70 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 31 71 

gastronomia 26 62 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 29 55 

regionalny (dane województwo) 35 18 

ogólnopolski 22 56 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 26 74 

wielkość zatrudnienia mikroprzedsiębiorstwa 20 170 

większe przedsiębiorstwa 59 33 

przychody, jakie osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku  
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 20 67 

50 tys. zł - 100 tys. zł 17 29 

101 tys. zł - 250 tys. zł 29 22 

251 tys. zł - 500 tys. zł 7 15 

powyżej 500 tys. zł  42 32 

nie wiem / trudno powiedzieć 39 38 

 

Zestawienie porównawcze danych dla Małopolski z danymi dla Polski pokazuje, że 

zakwaterowanie i usługi gastronomiczne w województwie małopolskim mają średnio 

krótszy zagwarantowany okres działalności w porównaniu do danych ogólnopolskich 

z Sekcji I z GUS (29 miesięcy dla usługodawców w tej grupie z Małopolski wobec 36 

miesięcy dla Sekcji I). Analogiczna 

sytuacja ma miejsce w przypadku 

organizacji turystyki (Sekcja N, 79), 

choć różnica w średnich jest 

znacznie wyższa, bo aż 17 miesięcy. 

W Polsce podmioty z tej sekcji 

zgłosiły średni zagwarantowany 

okres działalności na poziomie 40 

miesięcy względem 23 miesięcy 

wśród badanych podmiotów 

w Małopolsce. 

 

 

  

Wykres 4. Średni zagwarantowany okres działalności – 

porównanie danych ogólnopolskich i dla województwa 

małopolskiego (w miesiącach) 
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16 | S t r o n a  

 

Popyt 

Badani najczęściej deklarowali, że w ostatnim kwartale popyt spadał (39,4%). 36,5% 

podmiotów nie zaobserwowało zmian, a 24% przedsiębiorców zauważyło wzrost 

popytu na sprzedawane przez siebie usługi. 

Organizatorzy turystyki wskazywali najczęściej, że popyt kształtował się w ostatnim 

kwartale na tym samym poziomie (45,7%). Natomiast większość jednostek 

zajmujących się hotelarstwem i usługami wypoczynkowymi, jak również gastronomią, 

zaznaczyło, że popyt w ostatnich trzech miesiącach spadał (odpowiednio 42,3% i 

43,5%). Z tendencją spadkową popytu miały do czynienia w ostatnim kwartale 

również firmy o lokalnym, regionalnym oraz ogólnopolskim zasięgu działalności 

(kolejno 38,2%, 38,9% oraz 46,4%). Na fakt, że popyt pozostawał bez zmian w ciągu 

ostatnich trzech miesięcy, wskazało blisko 38% firm o międzynarodowym zasięgu 

działalności. Spadek popytu zaobserwowały zarówno przedsiębiorstwa większe, jak 

i mikroprzedsiębiorstwa. Jednak w przypadku tych pierwszych spadek został 

odnotowany w znaczniej mniejszej ilości podmiotów (27,3% w stosunku do ok. 42% 

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 24,1% 36,5% 39,4% 203 -15,3% 
główna 
działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 21,4% 45,7% 32,9% 70 -11,4% 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 22,5% 35,2% 42,3% 71 -19,7% 

gastronomia 29,0% 27,4% 43,5% 62 -14,5% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 25,5% 36,4% 38,2% 55 -12,7% 

regionalny (dane województwo) 27,8% 33,3% 38,9% 18 -11,1% 

ogólnopolski 17,9% 35,7% 46,4% 56 -28,6% 

międzynarodowy (w tym 
ogólnopolski) 

27,0% 37,8% 35,1% 74 -8,1% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 18,8% 39,4% 41,8% 170 -22,9% 

większe przedsiębiorstwa 51,5% 21,2% 27,3% 33 24,2% 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 16,4% 41,8% 41,8% 67 -25,4% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 20,7% 37,9% 41,4% 29 -20,7% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 18,2% 31,8% 50,0% 22 -31,8% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 26,7% 40,0% 33,3% 15 -6,7% 

powyżej 500 tys. zł 40,6% 37,5% 21,9% 32 +18,8% 
 nie wiem / trudno powiedzieć 28,9% 26,3% 44,7% 38 -15,8% 

 
Bieżący popyt na usługi sprzedawane przez respondentów w ich odczuciu generalnie 

pozostał bez zmian (ok. 41%). Jednak podobny odsetek respondentów wskazał, że 

popyt spadł. Wzrost zaobserwowało ok. 18% ankietowanych jednostek. 
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Badani działający jako organizatorzy turystyki najczęściej wskazywali, że bieżący 

popyt na sprzedawane przez nich usługi nie uległ zmianie (blisko 43%). Jednak wśród 

badanych świadczących usługi hotelarskie i wypoczynkowe, jak również wśród firm 

o gastronomicznym profilu usług, dominowały tendencje spadkowe – w przypadku 

ok. 49% badanych działających na rynku hotelarskim oraz ok. 47% badanych 

zajmujących się gastronomią. Przedsiębiorcy o lokalnym i regionalnym zasięgu 

działalności nie zaobserwowali zmian w bieżącym popycie na sprzedawane przez 

siebie usługi – odpowiednio ok. 47% i ponad 55%. Natomiast spadek bieżącego 

popytu odnotowali przedsiębiorcy ogólnopolscy (50%) oraz o międzynarodowym 

zasięgu działalności (prawie 38%). W ocenie mikroprzedsiębiorców bieżący popyt na 

świadczone przez nich usługi spadł (43,5%). Natomiast w przypadku 39,4% większych 

przedsiębiorstw bieżący popyt został oceniony dodatnio. 

A11. Jak zmienia się bieżący popyt na usługi sprzedawane przez Państwa jednostkę? 

 
wzrósł 

pozostał bez 
zmian 

spadł liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 17,7% 41,4% 40,9% 203 -23,2% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 30,0% 42,9% 27,1% 70 +2,9% 
hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 12,7% 38,0% 49,3% 71 -36,6% 
gastronomia 9,7% 43,5% 46,8% 62 -37,1% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 14,5% 47,3% 38,2% 55 -23,6% 
regionalny (dane województwo) 11,1% 55,6% 33,3% 18 -22,2% 
ogólnopolski 10,7% 39,3% 50,0% 56 -39,3% 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 27,0% 35,1% 37,8% 74 -10,8% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 13,5% 42,9% 43,5% 170 -30,0% 
większe przedsiębiorstwa 39,4% 33,3% 27,3% 33 +12,1% 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 6,0% 43,3% 50,7% 67 -44,8% 
50 tys. zł - 100 tys. zł 17,2% 41,4% 41,4% 29 -24,1% 
101 tys. zł - 250 tys. zł 22,7% 50,0% 27,3% 22 -4,5% 
251 tys. zł - 500 tys. zł 13,3% 40,0% 46,7% 15 -33,3% 
powyżej 500 tys. zł 34,4% 31,3% 34,4% 32 0,0% 
nie wiem / trudno powiedzieć 23,7% 42,1% 34,2% 38 -10,5% 

 

Generalnie w badanych przedsiębiorstwach koniunktura minimalnie spadła (wskaźnik 

koniunktury wyniósł -23,2%). Wyraźny spadek koniunktury zaobserwować można 

w przypadku usługodawców związanych z zakwaterowaniem i gastronomią 

(odpowiednie wskaźniki koniunktury kształtują się tu na poziomie -36,6% oraz  

-37,1%). W segmencie organizatorów turystyki nie obserwuje się zmian (+2,9%). 

Istotne, wyraźne zmiany w saldach koniunktury występują natomiast w firmach 

o ogólnopolskim zasięgu działalności (-39,3%) oraz w mikroprzedsiębiorstwach  

(-30%). Przedsiębiorstwa większe zanotowały minimalny, umiarkowany wzrost 

koniunktury (+12,1%). 
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Wykres 5. Wskaźnik koniunktury  – popyt na oferowane usługi (dla Małopolski) 

 
 

W porównaniu do danych GUS, badane 

przedsiębiorstwa z Małopolski w zakresie 

popytu na usługi związane 

z zakwaterowaniem i gastronomią 

zanotowały wyraźny spadek wskaźnika 

koniunktury (-36,8%). Natomiast, 

podobnie jak na pozostałym obszarze 

kraju, tak i w przypadku małopolskich 

organizatorów turystyki, koniunktura nie 

uległa zmianie (niecałe +10% dla Sekcji N, 

79 i +3% dla organizatorów turystyki 

z Małopolski). 

 

Zatrudnienie 

W ostatnim kwartale zatrudnienie w większości firm kształtowało się na takim samym 

poziomie (83,3% odpowiedzi). Około 12% respondentów oceniło, że zatrudnienie 

w ramach ich przedsiębiorstw spadło. Natomiast blisko 5% z nich 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 - 6,9%).  
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Zatrudnienia nie zwiększyła i nie zmniejszyła w III kwartale zdecydowana większość 

firm działających jako organizatorzy turystyki oraz przedsiębiorcy zajmujący się 

hotelarstwem i usługami wypoczynkowymi, jak również podmioty świadczące usługi 

gastronomiczne (odpowiednio ok. 86%, 87% i 76%). Podobny rozkład danych 

zaobserwować można w strukturze ze względu na zasięg działalności. Zmian 

w poziomie zatrudnienia nie zadeklarowali zarówno przedsiębiorcy o lokalnym, 

regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym zasięgu działalności (kolejno 80%, 

ok. 78%, ok. 82% i 88% badanych podmiotów). Podobnie 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 83,5% i ok. 82%). 
 

Sprzedaż 

Bieżąca sprzedaż spadła w ocenie blisko 41% badanych podmiotów. Dla 40,4% 

pozostała ona bez zmian, zaś ok. 19% badanych firm oceniło, że bieżąca sprzedaż 

usług w ich jednostce wzrosła. 

W odczuciu organizatorów turystyki wysokość bieżącej sprzedaży nie uległa zmianie – 

ok. 43%. Badani zajmujący się hotelarstwem w równym stopniu wskazywali, że 

bieżąca sprzedaż pozostała bez zmian i spadła (po 43,7%). Natomiast znaczna część 

ocen firm sprzedających usługi gastronomiczne wskazywała na spadek bieżącej 

sprzedaży (53,2%). Wśród usługodawców działających na terenie danego miasta 

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

 
wzrosło 

pozostało bez 
zmian 

spadło liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 4,9% 83,3% 11,8% 203 -6,9% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 5,7% 85,7% 8,6% 70 -2,9% 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 2,8% 87,3% 9,9% 71 -7,0% 

gastronomia 6,5% 75,8% 17,7% 62 -11,3% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 3,6% 80,0% 16,4% 55 -12,7% 

regionalny (dane województwo) 5,6% 77,8% 16,7% 18 -11,1% 

ogólnopolski 8,9% 82,1% 8,9% 56 0,0% 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 2,7% 87,8% 9,5% 74 -6,8% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 4,1% 83,5% 12,4% 170 -8,2% 

większe przedsiębiorstwa 9,1% 81,8% 9,1% 33 0,0% 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 4,5% 83,6% 11,9% 67 -7,5% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 3,4% 86,2% 10,3% 29 -6,9% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 4,5% 77,3% 18,2% 22 -13,6% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 6,7% 80,0% 13,3% 15 -6,7% 

powyżej 500 tys. zł  9,4% 81,3% 9,4% 32 0,0% 

nie wiem / trudno powiedzieć 2,6% 86,8% 10,5% 38 -7,9% 
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i jego okolic (lokalnych), a także wśród podmiotów działających w obrębie danego 

województwa, bieżąca sprzedaż utrzymywała się na takim samym poziomie 

(odpowiednio 47,3% i 44,4% wskazań). Natomiast w ocenie badanych 

o ogólnopolskim i międzynarodowym zasięgu działalności, bieżąca sprzedaż 

najczęściej spadła (odpowiednio 48,2% i 39,2%). Mikroprzedsiębiorstwa wskazały na 

spadek w bieżącej sprzedaży swoich usług (43,5%), natomiast więksi przedsiębiorcy 

relatywnie najczęściej wskazywali na wzrost analizowanej sprzedaży (45,5%). 

 

 

W zakresie sprzedaży badane przedsiębiorstwa zanotowały ogółem umiarkowany 

spadek koniunktury (-22,2%). Wyraźny spadek wskaźnika koniunktury widoczny jest 

w przypadku przedsiębiorstw związanych z zakwaterowaniem i gastronomią 

(odpowiednio -31% i -40,3%). Działalność organizatorów turystyki nie uległa zmianie 

pod względem koniunkturalnym (+2,9%). Najbardziej istotne zmiany na poziomie 

koniunktury dotyczyły przedsiębiorstw o ogólnopolskim zasięgu działalności – 

wyraźny spadek wskaźnika koniunktury (-35,7%). W zakresie firm o lokalnym, 

regionalnym i międzynarodowym zasięgu działalności, mamy do czynienia 

z niewielkim spadkiem koniunktury (odpowiednio -20%, -22,2% i -13,5%). 

Mikroprzedsiębiorstwa dotknął w sposób wyraźny spadek koniunktury (-30%), 

natomiast przedsiębiorstwa większe zanotowały minimalny wzrost wartości 

wskaźnika koniunktury (+18,2%). 

A12. Jak zmienia się bieżąca sprzedaż usług w Państwa jednostce? 

 
wzrosła 

pozostała  
bez zmian 

spadła liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 18,7% 40,4% 40,9% 203 -22,2% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 30,0% 42,9% 27,1% 70 +2,9% 
hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 12,7% 43,7% 43,7% 71 -31,0% 
gastronomia 12,9% 33,9% 53,2% 62 -40,3% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 16,4% 47,3% 36,4% 55 -20,0% 
regionalny (dane województwo) 16,7% 44,4% 38,9% 18 -22,2% 
ogólnopolski 12,5% 39,3% 48,2% 56 -35,7% 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 25,7% 35,1% 39,2% 74 -13,5% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 13,5% 42,9% 43,5% 170 -30,0% 
większe przedsiębiorstwa 45,5% 27,3% 27,3% 33 +18,2% 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 6,0% 47,8% 46,3% 67 -40,3% 
50 tys. zł - 100 tys. zł 17,2% 44,8% 37,9% 29 -20,7% 
101 tys. zł - 250 tys. zł 22,7% 45,5% 31,8% 22 -9,1% 
251 tys. zł - 500 tys. zł 13,3% 40,0% 46,7% 15 -33,3% 
powyżej 500 tys. zł  37,5% 34,4% 28,1% 32 +9,4% 

nie wiem / trudno powiedzieć 26,3% 26,3% 47,4% 38 -21,1% 
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Wykres 7. 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 spadek salda 

koniunktury (-35,3%). Natomiast 

organizatorzy turystyki z województwa 

małopolskiego nie różnią się od 

przedsiębiorstw z Polski (brak zmian 

koniunktury) – 2,9%. 
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Wykres 8. Sprzedaż – porównanie uzyskanych 

wyników dla Małopolski na tle tendencji 
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Moce produkcyjne 

Badani średnio w III kwartale wykorzystywali 62% pełnych mocy produkcyjnych (czyli 

pracowników, wyposażenia, środków transportu, powierzchni). Organizatorzy 

turystyczni plasują się powyżej średniej, wykorzystując średnio 74% potencjalnych 

mocy produkcyjnych firmy. Firmy zajmujące się gastronomią podobnie plasują się 

powyżej średniej dla ogółu badanych firm (67%). Natomiast przedsiębiorcy związani 

z usługami hotelarskimi i wypoczynkowymi wykorzystują średnio 47% mocy 

produkcyjnych firmy. Firmy działające lokalnie, regionalnie oraz międzynarodowo 

wykorzystują średnio 66%, 77% i 66% z wyżej wymienionych zasobów. Natomiast 

średnia wartość obecnie wykorzystywanych mocy produkcyjnych w przypadku firm 

o ogólnopolskim zasięgu działalności wnosi 49%. Mikroprzedsiębiorstwa w zakresie 

bieżącego wykorzystywania mocy produkcyjnych plasują się nieco poniżej średniej dla 

wszystkich badanych jednostek (61%), zaś przedsiębiorstwa większe wykorzystują 

aktualnie średnio 70% pełnych mocy produkcyjnych. 

A13. Jaki procent posiadanych pełnych mocy produkcyjnych (pracownicy, 
wyposażenie, środki transportu, powierzchnia itd.) Państwa jednostki jest obecnie 
wykorzystywany? 

 średnia liczebność 

  OGÓŁEM 62% 203 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 74% 70 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 47% 71 

gastronomia 67% 62 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 66% 55 

regionalny (dane województwo) 77% 18 

ogólnopolski 49% 56 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 66% 74 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 61% 170 

większe przedsiębiorstwa 70% 33 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 53% 67 

50 tys. zł - 100 tys. zł 64% 29 

101 tys. zł - 250 tys. zł 64% 22 

251 tys. zł - 500 tys. zł 66% 15 

powyżej 500 tys. zł 78% 32 

nie wiem / trudno powiedzieć 61% 38 
 

  



 

23 | S t r o n a  

 

Sytuacja finansowa 

Bieżąca sytuacja finansowa pozostała bez zmian dla blisko 47% firm. W ocenie 34% 

badanych podmiotów sytuacja ta uległa pogorszeniu, zaś ok. 19% przedsiębiorstw 

wskazało, że aktualnie ich sytuacja finansowa poprawiła się. 

Najczęściej jako niezmienną obecną sytuację finansową wskazywali przedsiębiorcy 

zajmujący się usługami wypoczynkowymi i hotelarskimi (ponad połowa badanych). 

Podobną tendencję wskazywali organizatorzy turystyki (45,7%). Natomiast w ocenie 

przedsiębiorców zajmujących się gastronomią bieżąca sytuacja finansowa ich firm 

uległa pogorszeniu (45,2%). Aktualna sytuacja finansowa pozostała na takim samym 

poziomie w przedsiębiorstwach zarówno o lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, jak 

i międzynarodowym zasięgu działalności (odpowiednio 54,4%, blisko 39%, 48,2% oraz 

prawie 42% wskazań na wariant „pozostała bez zmian”). Przedsiębiorcy więksi 

w niemal równym stopniu wskazywali na poprawę i brak zmian przy ocenie aktualnej 

sytuacji finansowej (42,4% i 45,5%). Natomiast respondenci zaliczani do kategorii 

mikroprzedsiębiorstw najczęściej aktualną sytuację finansową oceniali jako sytuację 

bez zmian (47,1%). 

Badane przedsiębiorstwa wskazały na minimalny spadek koniunktury w zakresie 

oceny aktualnej sytuacji finansowej (-14,8%). Saldo odpowiedzi sugeruje dodatnią, ale 

umiarkowaną zmianę koniunktury wśród organizatorów turystyki (+11,4%), jak 

również wyraźny wzrost wskaźnika koniunktury wśród większych przedsiębiorców 

(+30,3%). Badane firmy w grupie usługodawców związanych z zakwaterowaniem 

i gastronomią odnotowały wyraźny spadek salda koniunktury (odpowiednio -28,2%  

i -29%). Wyraźny spadek omawianego wskaźnika widać też wśród firm 

o ogólnopolskim zasięgu działalności (-30,4%). Niewielki spadek wskaźnika 

A15. Jak zmienia się bieżąca sytuacja finansowa Państwa jednostki? 

 
poprawiła się 

pozostała bez 
zmian 

pogorszyła się liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 19,2% 46,8% 34,0% 203 -14,8% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 32,9% 45,7% 21,4% 70 +11,4% 
hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 8,5% 54,9% 36,6% 71 -28,2% 
gastronomia 16,1% 38,7% 45,2% 62 -29,0% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 12,7% 54,5% 32,7% 55 -20,0% 
regionalny (dane województwo) 27,8% 38,9% 33,3% 18 -5,6% 
ogólnopolski 10,7% 48,2% 41,1% 56 -30,4% 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 28,4% 41,9% 29,7% 74 -1,4% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 14,7% 47,1% 38,2% 170 -23,5% 
większe przedsiębiorstwa 42,4% 45,5% 12,1% 33 +30,3% 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 6,0% 50,7% 43,3% 67 -37,3% 
50 tys. zł - 100 tys. zł 17,2% 44,8% 37,9% 29 -20,7% 
101 tys. zł - 250 tys. zł 31,8% 40,9% 27,3% 22 +4,5% 
251 tys. zł - 500 tys. zł 6,7% 53,3% 40,0% 15 -33,3% 
powyżej 500 tys. zł  43,8% 37,5% 18,8% 32 +25,0% 
nie wiem / trudno powiedzieć 21,1% 50,0% 28,9% 38 -7,9% 
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zaobserwowano natomiast w grupie przedsiębiorców o lokalnym zasięgu działalności 

oraz wśród mikroprzedsiębiorców (-20% i -23,5%). 

Wykres 9. Wskaźnik koniunktury – sytuacja finansowa 

 
 

Na tle Polski podmioty z Małopolski 

wypadają zdecydowanie gorzej jeżeli 

chodzi o usługodawców związanych 

z zakwaterowaniem i gastronomią. 

Małopolskie przedsiębiorstwa 

specjalizujące się w tym zakresie 

odnotowują wyraźny spadek wskaźnika 

koniunktury pod względem bieżącej 

sytuacji finansowej (-28,6%). Natomiast 

organizatorzy turystyki z województwa 

małopolskiego odnotowują niewielki 

wzrost wskaźnika koniunktury (+11,4%) w 

porównaniu do danych z GUS, na 

podstawie których stwierdza się brak 

zmian koniunktury w Polsce w zakresie 

bieżącej sytuacji finansowej 

organizatorów turystycznych. 
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25 | S t r o n a  

 

Opóźnienia w płatnościach 

W III kwartale badane jednostki generalnie nie zarejestrowały opóźnień 

w płatnościach (89,2%). W ocenie 9,4% badanych firm opóźnienia te uległy 

wydłużeniu, zaś zdaniem 1,5% przedsiębiorców uległy one skróceniu.  

Zdecydowana większość badanych organizatorów turystycznych nie zaobserwowała 

zmian w opóźnieniach za wykonane usługi w ostatnim kwartale (90%). Podobnie, 

przeważająca większość przedsiębiorców związanych z branżą hotelarską oraz 

gastronomiczną nie zaobserwowała opóźnień w płatnościach za wykonane ostatnio 

usługi (87,3% i 90,3%). Opóźnienia te wydłużyły się dla marginalnej ilości firm 

o lokalnym i międzynarodowym zasięgu działalności (5,5% i 6,8%). Zdecydowana 

większość przedsiębiorców o regionalnym i ogólnopolskim zasięgu działalności nie 

odnotowała zmian w opóźnieniach płatności za wykonane w ostatnich trzech 

miesiącach usługi (83,3% i 82,1%). Brak zmian w płatnościach był też przeważającą 

obserwacją wśród przedsiębiorstw mikro, jak również przedsiębiorstw większych 

(88,2% i 93,9%). 

Opóźnienia płatności za wykonane usługi przez daną jednostkę w zdecydowanej 

większości badanych firm pozostały bez zmian (78,1%). Opóźnienia te zwiększyły się 

w wypadku 12,3% przedsiębiorstw, natomiast w wypadku blisko 10% zmniejszyły się. 

A4n. Czy opóźnienia w płatnościach za wykonane usługi w ostatnich trzech miesiącach: 

 wydłużyły 
się 

nie zmieniły 
się 

uległy 
skróceniu 

liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 9,4% 89,2% 1,5% 203 -7,9% 
główna 
działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 10,0% 90,0% 0,0% 70 -10,0% 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 9,9% 87,3% 2,8% 71 -7,0% 

gastronomia 8,1% 90,3% 1,6% 62 -6,5% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 5,5% 92,7% 1,8% 55 -3,6% 

regionalny (dane województwo) 16,7% 83,3% 0,0% 18 -16,7% 

ogólnopolski 14,3% 82,1% 3,6% 56 -10,7% 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 6,8% 93,2% 0,0% 74 -6,8% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 10,0% 88,2% 1,8% 170 -8,2% 

większe przedsiębiorstwa 6,1% 93,9% 0,0% 33 -6,1% 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym 
(2010) 

poniżej 50 tys. zł 9,0% 89,6% 1,5% 67 -7,5% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 17,2% 82,8% 0,0% 29 -17,2% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 9,1% 81,8% 9,1% 22 0,0% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 0,0% 100,0% 0,0% 15 0,0% 

powyżej 500 tys. zł 9,4% 90,6% 0,0% 32 -9,4% 

nie wiem / trudno powiedzieć 7,9% 92,1% 0,0% 38 -7,9% 
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Zdecydowana większość organizatorów turystycznych nie zaobserwowała zmian 

w opóźnieniach za wykonane usługi (76,9%). Podobnie, przeważająca większość 

przedsiębiorców związanych z branżą hotelarską oraz z branżą gastronomiczną 

zadeklarowało brak zmian w opóźnieniach płatności za wykonane przez ich 

przedsiębiorstwo usługi (76,7% i 82,4%). 

Opóźnienia te zwiększyły się w przypadku marginalnej ilości firm o lokalnym 

i międzynarodowym zasięgu działalności (7,1% i 10,3%). Zdecydowana większość 

przedsiębiorców o regionalnym i ogólnopolskim zasięgu działalności nie dostrzega 

zmian opóźnień w realizacji płatności za wykonane usługi (85,7% i 78,3%). Brak zmian 

w płatnościach był też dominującą obserwacją wśród przedsiębiorstw mikro, jak 

również przedsiębiorstw większych (81,4% i 64,3%). 

A16. Jak zmieniają się opóźnienia płatności za usługi wykonane przez Państwa jednostkę? 

 
zwiększyły 

się 

pozostały 

bez zmian 

zmniejszyły 

się 

brak 

opóźnień 

płatności 

liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  
OGÓŁEM 

4,4% 28,1% 3,4% 
64,0%  203  -2,7% 

12,3% 78,1% 9,6% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów 
turystyki 

4,3% 28,6% 4,3% 
62,9%  70  0,0% 

11,5% 76,9% 11,5% 

hotelarstwo / ośrodki 
wypoczynkowe 

7,0% 32,4% 2,8% 
57,7%  71  -10,0% 

16,7% 76,7% 6,7% 

gastronomia 
1,6% 22,6% 3,2% 

72,6%  62  5,9% 
5,9% 82,4% 11,8% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego 
okolice) 

1,8% 20,0% 3,6% 
74,5%  55  7,1% 

7,1% 78,6% 14,3% 

regionalny (dane województwo) 
5,6% 33,3% 0,0% 

61,1%  18  -14,3% 
14,3% 85,7% 0,0% 

ogólnopolski 
7,1% 32,1% 1,8% 

58,9%  56  -13,0% 
17,4% 78,3% 4,3% 

międzynarodowy (w tym 
ogólnopolski) 

4,1% 29,7% 5,4% 
60,8%  74  3,4% 

10,3% 75,9% 13,8% 

wielkość 
zatrudnienia mikroprzedsiębiorstwa 

4,1% 28,2% 2,4% 
65,3%  170  -5,1% 

11,9% 81,4% 6,8% 

większe przedsiębiorstwa 
6,1% 27,3% 9,1% 

57,6%  33  7,1% 
14,3% 64,3% 21,4% 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 
0,0% 23,9% 3,0% 

73,1%  67  11,1% 
0,0% 88,9% 11,1% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 
10,3% 31,0% 0,0% 

58,6%  29  -25,0% 
25,0% 75,0% 0,0% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 
4,5% 22,7% 9,1% 

63,6%  22  12,5% 
12,5% 62,5% 25,0% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 
0,0% 33,3% 0,0% 

66,7%  15  0,0% 
0,0% 100,0% 0,0% 

powyżej 500 tys. zł 
6,3% 28,1% 6,3% 

59,4% 32 0,0% 
15,4% 69,2% 15,4% 

trudno powiedzieć / nie wiem 
7,9% 34,2% 2,6% 

55,3% 38 -11,8% 
17,6% 76,5% 5,9% 
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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%). 

Dane wskazują, że wskaźnik koniunktury nie uległ zmianie w kontekście opóźnień 

w płatnościach za wykonywane przez badane podmioty usługi (-2,7%). Saldo 

koniunktury nie różnicowało się także wśród organizatorów turystyki oraz 

usługodawców związanych z zakwaterowaniem i branżą gastronomiczną (kolejno 0%, 

-10% oraz +5,9%). Zmian poziomu wskaźnika koniunktury w kontekście opóźnień 

w płatnościach nie odnotowali również przedsiębiorcy o lokalnym 

i międzynarodowym zasięgu działalności (odpowiednio +7,1% i +3,4%) oraz 

mikroprzedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa większe (-5,1% i 7,1%). Natomiast firmy 

działające na rynku regionalnym i ogólnopolskim zanotowały umiarkowany spadek 

koniunktury (-14,3% i -13%). 

Wykres 11. Opóźnienia w płatnościach – dane z województwa małopolskiego 

Zarówno w przypadku usługodawców 

z branży zakwaterowania i gastronomii, 

jak i organizatorów turystyki, nie widać 

istnych różnic w koniunkturze między 

badanymi podmiotami z Małopolski a 

analogicznymi grupami w danych GUS 

dla całego kraju. Zarówno przedsiębiorcy 

zajmujący się zakwaterowaniem 

i gastronomią, jak i organizatorzy 

turystyki, nie różnicowali się pod 

względem opóźnienia w płatnościach za 
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Wykres 12. Opóźnienia w płatnościach – porównanie 

uzyskanych wyników dla Małopolski na tle tendencji 

ogólnokrajowych 
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świadczone usługi (odpowiednio -2,6% versus -5,3% w skali kraju oraz 0% versus -

6,2% w skali kraju). 

Wartość należności przeterminowanych w ostatnim kwartale w zdecydowanej 

większości badanych firm utrzymała się na tym samym poziomie (87,7%). 

W marginalnej liczbie przedsiębiorstw wartość ta wzrosła (5,4%), zaś w blisko 7% 

badanych firm wartość należności przeterminowanych w analizowanym okresie 

spadła. 

W przeważającej większości przedsiębiorstw sprofilowanych jako organizatorzy 

turystyki, a także firm zajmujących się usługami hotelarskimi oraz gastronomicznymi, 

wartość należności przeterminowanych utrzymała się na tym samym poziomie 

w ostatnim kwartale (odpowiednio 90%, 87,3% oraz 85,5%). Ten sam poziom 

należności przeterminowanych dominował również w przedsiębiorstwach o lokalnym, 

regionalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym zasięgu działalności (ok. 89%, 

83%, 84%, i 90% wskazań). Podobnie, zarówno przedsiębiorstwa większe, jak 

i mikroprzedsiębiorstwa, nie różnicowały się ze względu na zmiany wartości 

należności przeterminowanych w ostatnim kwartale: 88,2% mikroprzedsiębiorstwa 

i ok. 85% przedsiębiorstwa większe. 

A5n. Proszę powiedzieć, czy wartość należności przeterminowanych Państwa przedsiębiorstwa w ostatnich trzech miesiącach: 

 

wzrosła 

utrzymała się 
na tym 
samym 

poziomie 

spadła liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 5,4% 87,7% 6,9% 203 +1,5% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 5,7% 90,0% 4,3% 70 -1,4% 
hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 4,2% 87,3% 8,5% 71 +4,2% 
gastronomia 6,5% 85,5% 8,1% 62 +1,6% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 3,6% 89,1% 7,3% 55 +3,6% 
regionalny (dane województwo) 11,1% 83,3% 5,6% 18 -5,6% 
ogólnopolski 7,1% 83,9% 8,9% 56 +1,8% 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 4,1% 90,5% 5,4% 74 +1,4% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 4,7% 88,2% 7,1% 170 +2,4% 
większe przedsiębiorstwa 9,1% 84,8% 6,1% 33 -3,0% 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 3,0% 89,6% 7,5% 67 +4,5% 
50 tys. zł - 100 tys. zł 10,3% 82,8% 6,9% 29 -3,4% 
101 tys. zł - 250 tys. zł 0,0% 90,9% 9,1% 22 +9,1% 
251 tys. zł - 500 tys. zł 0,0% 93,3% 6,7% 15 +6,7% 
powyżej 500 tys. zł 6,3% 84,4% 9,4% 32 -3,1% 

nie wiem / trudno powiedzieć 10,5% 86,8% 2,6% 38 +7,9% 
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Ceny 

Ceny usług sprzedawanych przez badane jednostki pozostawały generalnie bez zmian, 

tak zadeklarowała ponad połowa respondentów (54,7%). Co trzecie przedsiębiorstwo 

wskazywało, że ceny usług świadczonych przez jego przedsiębiorstwo wzrosły. 

Natomiast ponad 15% badanych deklarowało, że ceny te spadły. 

Ceny za usługi sprzedawane przez organizatorów turystyki generalnie wzrosły (54,3% 

wskazań). W przypadku ponad połowy przedstawicieli firm z branży hotelarskiej 

i wypoczynkowej ceny te kształtowały się na takim samym poziomie. Podobnie jak dla 

większości badanych z obszaru usług gastronomicznych. Zarówno przedsiębiorcy 

o lokalnej skali działalności, jak i ci działający w skali regionalnej, w większości ocenili, 

że wysokość cen za usługi pozostała na tym samym poziomie (ok. 62% i 61%). Co 

drugi badany prowadzący działalność na skalę ogólnopolską i międzynarodową 

również zadeklarował brak zmian cen za realizowane usługi. Znaczących różnic pod 

tym względem nie obserwuje się także w przypadku mikroprzedsiębiorstw oraz 

przedsiębiorstw większych (odpowiednio ok. 54% i 58% wskazań dla wariantu ceny 

„pozostały bez zmian”). 

A17. Jak zmieniają się bieżące ceny usług sprzedawanych przez Państwa jednostkę? 

 
wzrosły 

pozostały  
bez zmian 

spadły liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 30,0% 54,7% 15,3% 203 +14,8% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 54,3% 40,0% 5,7% 70 +48,6% 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 15,5% 56,3% 28,2% 71 -12,7% 
gastronomia 19,4% 69,4% 11,3% 62 +8,1% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 23,6% 61,8% 14,5% 55 +9,1% 

regionalny (dane województwo) 27,8% 61,1% 11,1% 18 +16,7% 

ogólnopolski 26,8% 51,8% 21,4% 56 +5,4% 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 37,8% 50,0% 12,2% 74 +25,7% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 30,0% 54,1% 15,9% 170 +14,1% 
większe przedsiębiorstwa 30,3% 57,6% 12,1% 33 +18,2% 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 20,9% 59,7% 19,4% 67 +1,5% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 31,0% 51,7% 17,2% 29 +13,8% 
101 tys. zł - 250 tys. zł 22,7% 59,1% 18,2% 22 +4,5% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 40,0% 33,3% 26,7% 15 +13,3% 
powyżej 500 tys. zł 56,3% 34,4% 9,4% 32 +46,9% 
nie wiem / trudno powiedzieć 23,7% 71,1% 5,3% 38 +18,4% 

Ogółem wskaźnik koniunktury w zakresie cen usług dla badanych przedsiębiorstw 

minimalnie wzrósł (14,8%). Najbardziej wyraźna zmiana koniunktury dotyczy 

organizatorów turystyki (wzrost 48,6%). Niewielkie zmiany w koniunkturze obserwuje 

się wśród badanych zaangażowanych w działalność związaną z zakwaterowaniem 

(minimalny spadek wskaźnika koniunktury -12,7%) oraz wśród przedsiębiorców 

o regionalnym zasięgu działalności (wzrost 16,7%). Ponadto, zmiany na minimalnym 

poziomie występują wśród badanych zaklasyfikowanych jako mikroprzedsiębiorcy  

i przedsiębiorcy więksi (odpowiednio wzrost salda koniunktury: 14,1% i 18,2%). 

Usługodawcy związani z branżą gastronomiczną nie zanotowali zmian w tym zakresie, 
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Podobnie jak badani o lokalnym i ogólnopolskim zasięgu działalności (kolejno 8,1%, 

9,1% i 5,4%). 

Wykres 13. Wskaźnik koniunktury – ceny usług 

 
W zakresie zmian w cenach usług badane podmioty nie różniły się znacząco w grupie 

firm związanych z usługami zakwaterowania i wyżywienia na tle tendencji 

ogólnokrajowych (w obu przypadkach brak zmian wskaźnika koniunktury). Natomiast 

małopolscy organizatorzy turystyki zanotowali wyraźny wzrost salda koniunktury na 

tle tendencji ogólnokrajowych w Sekcji N, 79 (+48,6% wzrost salda koniunktury 

badanych organizatorów turystyki względem -10,1% dla sekcji N, 79 w badaniach 

GUS). 

Kompetencje pracowników 

W ciągu ostatniego półrocza poziom 

kompetencji pracowników w badanych 

firmach wzrósł w opinii 35% respondentów 

i spadł w opinii 2,5%. Zdecydowanie 

najczęściej respondenci byli zdania, że 

poziom kompetencji pracowników pozostał 

bez zmian (62,6%). 

Częściej wzrost kompetencji pracowników 

obserwowali przedstawiciele badanych 

firm zajmujących się organizacją turystyki (45,7%), a rzadziej przedstawiciele firm 

oferujących usługi zakwaterowania (28,2%) lub gastronomiczne (30,6%). Podobnie 
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wzrost kompetencji pracowników częściej obserwowany był w badanych firmach 

o zasięgu regionalnym (44,6%) i międzynarodowym (44,6%), niż o zasięgu lokalnym 

(25,5%) i ogólnopolskim (28,6%). Respondenci reprezentujący mikroprzedsiębiorstwa 

deklarowali wzrost kompetencji pracowników blisko dwukrotnie rzadziej (30,6%), niż 

respondenci reprezentujący większe przedsiębiorstwa (57,6%).  

A7n. Proszę powiedzieć, czy w ciągu ostatniego półrocza poziom kompetencji pracowników w Państwa przedsiębiorstwie: 

 
wzrósł 

pozostał  
bez zmian 

spadł liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 35,0% 62,6% 2,5% 203 +32,5% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 45,7% 52,9% 1,4% 70 +44,3% 
hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 28,2% 67,6% 4,2% 71 +23,9% 
gastronomia 30,6% 67,7% 1,6% 62 +29,0% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 25,5% 74,5% 0,0% 55 +25,5% 
regionalny (dane województwo) 44,4% 55,6% 0,0% 18 +44,4% 
ogólnopolski 28,6% 66,1% 5,4% 56 +23,2% 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 44,6% 52,7% 2,7% 74 +41,9% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 30,6% 66,5% 2,9% 170 +27,6% 
większe przedsiębiorstwa 57,6% 42,4% 0,0% 33 +57,6% 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 26,9% 70,1% 3,0% 67 +23,9% 
50 tys. zł - 100 tys. zł 10,3% 89,7% 0,0% 29 +10,3% 
101 tys. zł - 250 tys. zł 31,8% 68,2% 0,0% 22 +31,8% 
251 tys. zł - 500 tys. zł 40,0% 60,0% 0,0% 15 +40,0% 
powyżej 500 tys. zł 59,4% 34,4% 6,3% 32 +53,1% 

nie wiem / trudno powiedzieć 47,4% 50,0% 2,6% 38 +44,7% 
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Reakcja na osłabienie złotego 

Blisko połowa respondentów (49,8%) zadeklarowała, że zmiany kursu złotego nie 

wpłynęły na funkcjonowanie ich firmy. Wśród pozostałych zdecydowana większość 

deklarowała straty. 23,2% stwierdziło, że firma trochę straciła, a 16,3% że wyraźnie 

straciła. Zyski z tytułu osłabienia złotego wg odpowiedzi respondentów odnotowało 

w sumie 9,9% firm, w tym w sposób wyraźny 3% małopolskich firm z sektora 

turystyki. 

Badane firmy zajmujące się organizacją turystyki ponosiły straty częściej (52,9%), niż 

firmy oferujące usługi zakwaterowania (31%) lub usługi gastronomiczne (33,9%). 

Wśród badanych przedsiębiorstw częściej ponosiły straty te o zasięgu 

międzynarodowym (50%), niż te o mniejszej skali działania (od 30,9% do 35,7%). 

Badane mikroprzedsiębiorstwa ponosiły straty nieco częściej (41,1%), niż większe 

firmy (30,3%). 

A6n. Jak Państwa firma zareagowała na osłabienie złotego? 
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  OGÓŁEM 3,0% 6,9% 23,2% 16,3% 49,8% 1,0% 203 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 5,7% 7,1% 30,0% 22,9% 34,3% 0,0% 70 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 1,4% 8,5% 15,5% 15,5% 57,7% 1,4% 71 

gastronomia 1,6% 4,8% 24,2% 9,7% 58,1% 1,6% 62 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 1,8% 5,5% 21,8% 9,1% 58,2% 3,6% 55 

regionalny (dane województwo) 5,6% 11,1% 33,3% 0,0% 50,0% 0,0% 18 

ogólnopolski 1,8% 3,6% 21,4% 14,3% 58,9% 0,0% 56 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 4,1% 9,5% 23,0% 27,0% 36,5% 0,0% 74 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 2,9% 4,7% 23,5% 17,6% 50,0% 1,2% 170 

większe przedsiębiorstwa 3,0% 18,2% 21,2% 9,1% 48,5% 0,0% 33 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 1,5% 3,0% 25,4% 16,4% 52,2% 1,5% 67 

50 tys. zł - 100 tys. zł 6,9% 6,9% 24,1% 10,3% 51,7% 0,0% 29 

101 tys. zł - 250 tys. zł 0,0% 9,1% 27,3% 9,1% 54,5% 0,0% 22 

251 tys. zł - 500 tys. zł 0,0% 6,7% 20,0% 26,7% 46,7% 0,0% 15 

powyżej 500 tys. zł 3,1% 9,4% 28,1% 21,9% 37,5% 0,0% 32 

nie wiem / trudno powiedzieć 5,3% 10,5% 13,2% 15,8% 52,6% 2,6% 38 
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3.3. Bariery działalności 

Wśród przedstawicieli ogółu badanych firm 8,4% zadeklarowało brak barier 

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

związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi) było to 6,8%, podczas 

gdy w skali kraju brak barier deklarowało 9,4% 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 11,4% przypadków, co jest wynikiem 

zbliżonym do obserwowanego w skali ogólnopolskiej (12,4%). 

Barierą odczuwaną przez największy odsetek badanych przedsiębiorców z Małopolski 

jest niedostateczny popyt (44,8%). Kolejnymi pod względem częstości występowania 

barierami, wskazywanymi przez zbliżony odsetek respondentów, były niepewność 

ogólnej sytuacji gospodarczej2 (34,5%) oraz konkurencja firm krajowych (34%). 

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

częstości wskazań bariery są takie same, jak dla ogółu badanych firm: niedostateczny 

popyt (46,4%), niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej (32,3%) oraz konkurencja 

firm krajowych (30,8). Dla badanych firm z województwa małopolskiego, należących 

do działu 79 sekcji N, trzy najczęściej wymieniane bariery są takie same, ale pojawiają 

się w odwrotnej kolejności: najczęściej wskazywana jest konkurencja firm krajowych 

(40%), następnie niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej (38,6%), a najrzadziej – 

niedostateczny popyt (35,7%). 

Według danych ogólnopolskich trzy najczęściej wskazywane przez przedsiębiorców 

bariery są inne. Najczęściej pojawiającą się barierę stanowią koszty zatrudnienia, 

które wskazało 71,8% przedstawicieli firm z sekcji I oraz 58,3% przedstawicieli firm 

z działu 79 sekcji N. W przypadku badanych firm z Małopolski bariera ta pojawiła się 

jako czwarta w kolejności dla ogółu firm (22,2%), również czwarta w przypadku sekcji 

I (24,8%) oraz piąta w przypadku sekcji N (17,1%). Drugą pod względem częstości 

wskazań barierą wg respondentów z Polski są wysokie obciążenia na rzecz budżetu, 

które wskazało 49,4% przedstawicieli firm z sekcji I oraz 54,9% przedstawicieli firm 

z sekcji N. W przypadku badanych przedsiębiorstw z województwa małopolskiego 

pojawia się ona na piątym miejscu (14,3%) dla sekcji I i na czwartym miejscu (20%) dla 

sekcji N. Trzecią najczęściej wymienianą barierą w badaniu ogólnopolskim jest, 

podobnie jak w przypadku Małopolski, konkurencja firm krajowych (48,9% dla sekcji I 

                                                   
2
 Bariera niewystępująca w badaniach GUS 
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oraz 48,3% dla sekcji N). Niedostateczny popyt, najczęściej wskazywany przez 

przedstawicieli firm z sekcji I z Małopolski oraz pojawiający się na trzecim miejscu 

w przypadku firm z województwa małopolskiego należących do sekcji N, w badaniu 

ogólnopolskim był czwartą pod względem ilości wskazań barierą dla obu sekcji PKD 

(odpowiednio 46,4% i 43,1%). 

Wykres 15. Bariery działalności badanych przedsiębiorstw z województwa małopolskiego w trzecim kwartale 

(wskaźnik intensywności odczuwania każdej z barier
3
) 

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: 10,3%), wskazane przez 9% 

przedstawicieli firm z sekcji I oraz 12,9% przedstawicieli firm z sekcji N. W badaniu 

ogólnopolskim wskazał je większy odsetek respondentów, odpowiednio 30,1% oraz 

37,7%. Pozostałe bariery w obydwu badaniach wskazywało po kilka procent 

respondentów. Wyjątek stanowi niedobór wykwalifikowanej kadry, wskazywany 

                                                   
3
 Wskaźnik intensywności odczuwania każdej z barier – udział procentowy firm wskazujących daną barierę 

w sumie przedsiębiorstw zgłaszających bariery. 
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przez przedstawicieli firm z sekcji I z Polski w 13,2% przypadków oraz konkurencja 

firm zagranicznych, którą w badaniu w Małopolsce w sekcji I i sekcji N wskazało 

odpowiednio 3,8% i 4,3% respondentów, natomiast w badaniu ogólnopolskim – 

odpowiednio 15,2% i 17,8%. 

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 III kwartale 

barierą był niedostateczny popyt, stanowiący 23,2% ogółu barier. Kolejne pod 

względem częstości występowania bariery to niepewność ogólnej sytuacji 

gospodarczej (17,9%) oraz konkurencja firm krajowych (17,6%). Koszty zatrudnienia 

stanowiły 11,5% wszystkich barier, natomiast wysokie obciążenia na rzecz budżetu – 

8,4%. Pozostałe bariery stanowiły w sumie 17,1% wszystkich barier. 

Wykres 16. Wskaźnik struktury sygnalizowanych barier 

 

3.4. Prognoza sytuacji gospodarczej na IV kwartał 2011 roku 

Ogólna sytuacja przedsiębiorstwa 

Większość respondentów była zdania, że w okresie od października do grudnia 

sytuacja ich przedsiębiorstw pogorszy się (44,3%). Nieco mniej osób biorących udział 

w badaniu prognozowało brak zmian (36,5%). Tylko blisko co piąty rozmówca wyraził 

opinię, że ogólna sytuacja gospodarcza jego jednostki poprawi się (19,2%). Wyniki dla 

firm oferujących usługi związane z zakwaterowaniem i gastronomią oraz dla 
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organizatorów turystyki przedstawiały się podobnie (od 42,9% do 45,2% wskazań na 

pogorszenie sytuacji). W przewidywaniach bardziej optymistyczni byli przedstawiciele 

mikroprzedsiębiorstw (poprawy sytuacji spodziewa się 20%) niż przedsiębiorstw 

większych (poprawy spodziewa się 15,2%). 

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

były ujemne. Ogółem, prognozy respondentów wskazują na niewielkie pogorszenie 

sytuacji przedsiębiorstw w okresie od października do grudnia (-25,1%). Wyraźny 

spadek koniunktury stanie się udziałem przedsiębiorstw z branży hotelarskiej  

(-26,8%). W opinii respondentów pewne zmiany na gorsze dotkną firm o regionalnym 

i ogólnopolskim zasięgu działalności (po ok. -33%) oraz większe przedsiębiorstwa  

(-30,3%). 

Wykres 17. Wskaźnik koniunktury – prognoza zmiany ogólnej sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2011 

A18. 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 19,2% 36,5% 44,3% 203 -25,1% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 18,6% 38,6% 42,9% 70 -24,3% 
hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 18,3% 36,6% 45,1% 71 -26,8% 
gastronomia 21,0% 33,9% 45,2% 62 -24,2% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 21,8% 43,6% 34,5% 55 -12,7% 
regionalny (dane województwo) 11,1% 44,4% 44,4% 18 -33,3% 
ogólnopolski 16,1% 33,9% 50,0% 56 -33,9% 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 21,6% 31,1% 47,3% 74 -25,7% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 20,0% 35,9% 44,1% 170 -24,1% 
większe przedsiębiorstwa 15,2% 39,4% 45,5% 33 -30,3% 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 9,0% 46,3% 44,8% 67 -35,8% 
50 tys. zł - 100 tys. zł 20,7% 48,3% 31,0% 29 -10,3% 
101 tys. zł - 250 tys. zł 40,9% 27,3% 31,8% 22 +9,1% 
251 tys. zł - 500 tys. zł 20,0% 26,7% 53,3% 15 -33,3% 
powyżej 500 tys. zł  25,0% 34,4% 40,6% 32 -15,6% 
nie wiem / trudno powiedzieć 18,4% 21,1% 60,5% 38 -42,1% 

OGÓŁEM GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
WIELKOŚĆ 

ZATRUDNIENIA 
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Przewidywana przez respondentów ogólna sytuacja gospodarcza firm z Małopolski w 

okresie od października do grudnia przedstawia się gorzej od tej, która wynika z 

prognoz ogólnopolskich. Według GUS 

sytuacja przedsiębiorstw należących do 

Sekcji I nie ulegnie zmianie, zaś w ocenie 

badanych czeka je minimalny spadek (-

25,6%). Podobnie, nie powinna ulec 

zmianie sytuacja jednostek w Sekcji N, 

dział 79 (+2%). Przedstawiciele 

organizatorów turystyki byli zdania, że 

ich firmy czeka niewielki spadek 

koniunktury, co odzwierciedla wskaźnik -

24,3%. 
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Wykres 18. Przewidywana ogólna sytuacja 

gospodarcza w okresie od października do grudnia – 

porównanie danych ogólnopolskich z danymi dla 

województwa małopolskiego 
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Popyt 

Nieco ponad połowa osób biorących udział w badaniu była zdania, iż popyt na usługi 

oferowane przez ich jednostkę spadnie w okresie od października do grudnia (52,2%). 

Niewielki odsetek respondentów uważał, że popyt w tym czasie wzrośnie (21,7%). Na 

potencjalne tendencje spadkowe związane z zapotrzebowaniem na swoje usługi 

wskazało najwięcej reprezentantów hotelarstwa i ośrodków wypoczynkowych oraz 

branży gastronomicznej (59,2% i 50%). Spadku popytu spodziewała się większość 

respondentów prowadzących działalność o zasięgu regionalnym (61,1%) i niewiele 

mniej zajmujących się działalnością na skalę ogólnopolską i międzynarodową (57,1% 

i 54,1%). Przedstawiciele mikroprzedsiębiorstw oraz większych przedsiębiorstw nie 

różnili się znacząco w swoich prognozach. 

Saldo koniunktury odzwierciedla ogólnie panujące wśród respondentów przekonanie 

o wyraźnym spadku popytu na usługi, z którym zetkną się ich przedsiębiorstwa 

w czasie od października do grudnia (-30,5%). Umiarkowany spadek popytu 

prognozowali badani organizatorzy turystyki (-17,1%), a także – biorąc pod uwagę 

zasięg działalności – przedsiębiorcy lokalni (-20%). Duży spadek popytu na swoje 

usługi przewidywali badani z firm funkcjonujących na terenie regionu (-55,6%). 

 

 

 

A19. Jak w najbliższych trzech miesiącach zmieni się popyt na usługi sprzedawane przez Państwa jednostkę? 

 
wzrośnie 

pozostanie 
bez zmian 

spadnie liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 21,7% 26,1% 52,2% 203 -30,5% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 30,0% 22,9% 47,1% 70 -17,1% 
hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 21,1% 19,7% 59,2% 71 -38,0% 
gastronomia 12,9% 37,1% 50,0% 62 -37,1% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 21,8% 36,4% 41,8% 55 -20,0% 
regionalny (dane województwo) 5,6% 33,3% 61,1% 18 -55,6% 
ogólnopolski 19,6% 23,2% 57,1% 56 -37,5% 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 27,0% 18,9% 54,1% 74 -27,0% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 22,4% 26,5% 51,2% 170 -28,8% 
większe przedsiębiorstwa 18,2% 24,2% 57,6% 33 -39,4% 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 13,4% 26,9% 59,7% 67 -46,3% 
50 tys. zł - 100 tys. zł 31,0% 27,6% 41,4% 29 -10,3% 
101 tys. zł - 250 tys. zł 31,8% 40,9% 27,3% 22 +4,5% 
251 tys. zł - 500 tys. zł 20,0% 26,7% 53,3% 15 -33,3% 
powyżej 500 tys. zł 31,3% 25,0% 43,8% 32 -12,5% 
nie wiem / trudno powiedzieć 15,8% 15,8% 68,4% 38 -52,6% 
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Wykres 19. Wskaźnik koniunktury – zmiana popytu w IV kwartale 2011 r. 

 

Ogólnopolskie dane na temat popytu na 

usługi związane z turystyką w IV kwartale 

2011 różnią się od danych dla Małopolski. 

Według analiz GUS wielkość popytu nie 

zmieni się zarówno w przypadku 

przedsiębiorstw zajmujących się 

zakwaterowaniem oraz gastronomią, jak 

i świadczących usługi turystyczne. 

Tymczasem w opinii badanych 

organizatorów turystyki w Małopolsce 

czeka ich niewielki spadek koniunktury  

(-17,1%), a małopolskie firmy zajmujące 

się zakwaterowaniem i gastronomią czeka 

wyraźny spadek koniunktury (-37,6%). 
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Wykres 20. Przewidywany popyt na usługi w okresie 

od października do grudnia – porównanie danych 

ogólnopolskich z danymi dla Małopolski 
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Zatrudnienie 

Zdecydowana większość respondentów wyraziła pogląd, że w okresie od października 

do grudnia zatrudnienie w ich firmach pozostanie bez zmian (86,2%). 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 14,5% spadkiem oraz większe 

przedsiębiorstwa z 15,2% spadkiem). 

Na podstawie salda koniunktury stwierdzić można, że zatrudnienie we wszystkich 

typach badanych przedsiębiorstw w IV kwartale pozostanie bez zmian (wskaźniki dla 

poszczególnych grup respondentów, wyróżnionych ze względu na wielkość 

zatrudnienia, zasięg prowadzonej działalności oraz jej rodzaj, wahają się od -9,7% do 

+8,6%). 

  

A23. Jak w najbliższych trzech miesiącach zmieni się zatrudnienie w Państwa firmie? 

 
wzrośnie 

pozostanie 
bez zmian 

spadnie liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 6,4% 86,2% 7,4% 203 -1,0% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 10,0% 88,6% 1,4% 70 +8,6% 
hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 4,2% 88,7% 7,0% 71 -2,8% 
gastronomia 4,8% 80,6% 14,5% 62 -9,7% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 7,3% 85,5% 7,3% 55 0,0% 
regionalny (dane województwo) 5,6% 94,4% 0,0% 18 +5,6% 
ogólnopolski 7,1% 83,9% 8,9% 56 -1,8% 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 5,4% 86,5% 8,1% 74 -2,7% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 5,9% 88,2% 5,9% 170 0,0% 
większe przedsiębiorstwa 9,1% 75,8% 15,2% 33 -6,1% 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 3,0% 91,0% 6,0% 67 -3,0% 
50 tys. zł - 100 tys. zł 6,9% 86,2% 6,9% 29 0,0% 
101 tys. zł - 250 tys. zł 0,0% 95,5% 4,5% 22 -4,5% 
251 tys. zł - 500 tys. zł 6,7% 86,7% 6,7% 15 0,0% 
powyżej 500 tys. zł 21,9% 68,8% 9,4% 32 +12,5% 
trudno powiedzieć / nie wiem 2,6% 86,8% 10,5% 38 -7,9% 



 

41 | S t r o n a  

 

Wykres 21. Wskaźnik koniunktury – zmiany zatrudnienia w IV kwartale 2011 

 

Ogólnopolskie dane na temat 

zatrudnienia częściowo pokrywają się 

z danymi dotyczącymi Małopolski: są one 

zgodne w przypadku przedsiębiorstw 

z Sekcji I – których poziom zatrudnienia, 

według prognoz, nie ulegnie zmianie w IV 

kwartale roku. Inaczej przedstawia się 

potencjalna sytuacja przedsiębiorców 

zajmujących się działalnością 

organizatorską. Według danych GUS 

narażeni są oni na niewielki spadek 

zatrudnienia (saldo -20,4%), zaś zdaniem 

respondentów ich sytuacja postanie 

zbliżona do aktualnej (+8,6%). 
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42 | S t r o n a  

 

Sprzedaż 

Nieco ponad połowa badanych wyraziła pogląd, iż od października do grudnia 

sprzedaż usług przez ich firmy spadnie (52,2%). Prawie po równo rozłożyły się 

odpowiedzi, że sprzedaż wzrośnie (23,6%) i że utrzyma się na takim samym poziomie 

(24,1%). Odsetek osób przewidujących obniżenie sprzedaży był podobny w każdej 

z wyróżnionych ze względu na rodzaj prowadzonej działalności grup (wynosił 50% 

w przypadku przedsiębiorstw gastronomicznych i organizatorów turystyki i 56,3% 

wśród przedstawicieli hotelarstwa). Reprezentanci jednostek działających w skali 

regionu byli tymi, którzy najliczniej wskazali na mający nastąpić spadek sprzedaży 

(61,1%). Jednocześnie najrzadziej wyrażali zdanie, że poziom sprzedaży się podniesie 

(11,1%). Analizując liczbę wskazań reprezentantów mikroprzedsiębiorstw 

i przedsiębiorstw większych na spodziewany spadek sprzedaży obserwuje się różnicę 

10 p.p. (50,6% przedstawicieli mikroprzedsiębiorstw i 60,6% przedstawicieli 

większych przedsiębiorstw uznało za prawdopodobną tendencję spadkową 

sprzedaży). 

Generalnie wskaźniki koniunktury dla wszystkich typów przedsiębiorstw 

uwzględnionych w badaniu są ujemne. Według respondentów nieznaczne 

pogorszenie wyników sprzedaży mają w perspektywie organizatorzy turystyki  

(-17,1%), a także – kierując się kryterium zasięgu działalności – lokalni przedsiębiorcy 

(-21,8%). Pozostałe typy przedsiębiorstw czeka wyraźny spadek koniunktury 

w zakresie sprzedaży w IV kwartale, graniczący z dużym w przypadku firm 

działających w skali regionalnej (-50%). 

A20. Jak w najbliższych trzech miesiącach zmieni się sprzedaż usług w Państwa jednostce? 

 
wzrasta 

pozostaje bez 
zmian 

spada liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 23,6% 24,1% 52,2% 203 -28,6% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 32,9% 17,1% 50,0% 70 -17,1% 
hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 21,1% 22,5% 56,3% 71 -35,2% 
gastronomia 16,1% 33,9% 50,0% 62 -33,9% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 21,8% 34,5% 43,6% 55 -21,8% 
regionalny (dane województwo) 11,1% 27,8% 61,1% 18 -50,0% 
ogólnopolski 19,6% 26,8% 53,6% 56 -33,9% 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 31,1% 13,5% 55,4% 74 -24,3% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 24,1% 25,3% 50,6% 170 -26,5% 
większe przedsiębiorstwa 21,2% 18,2% 60,6% 33 -39,4% 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 13,4% 31,3% 55,2% 67 -41,8% 
50 tys. zł - 100 tys. zł 31,0% 27,6% 41,4% 29 -10,3% 
101 tys. zł - 250 tys. zł 45,5% 27,3% 27,3% 22 +18,2% 
251 tys. zł - 500 tys. zł 13,3% 13,3% 73,3% 15 -60,0% 
powyżej 500 tys. zł 31,3% 21,9% 46,9% 32 -15,6% 
trudno powiedzieć / nie wiem 21,1% 13,2% 65,8% 38 -44,7% 
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Wykres 23. Wskaźnik koniunktury – zmiana sprzedaży w IV kwartale 2011 

 

Dane dla Małopolski uzyskane w badaniu są bardziej pesymistyczne od przesłanek 

płynących z zestawień GUS. Zdaniem respondentów firmy organizujące działalność 

turystyczną czeka niewielki spadek 

sprzedaży (-17,1%), a firmy zajmujące się 

zakwaterowaniem i gastronomią nawet 

wyraźny spadek (na poziomie –34,6%), 

gdy tymczasem z danych GUS wynika, że 

żadnej Sekcji nie dotkną zmiany w 

obszarze sprzedaży. 
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Moce produkcyjne 

70% badanych oceniło moce produkcyjne ich przedsiębiorstwa w IV kwartale jako 

wystarczające. Nieco więcej respondentów oceniło je jako zbyt duże (18,2%), a 11,8% 

jako zbyt małe. Najwięcej – bo aż 77,1% – 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 +41,7%), minimalna dla firm funkcjonujących na skalę 

ogólnopolską (wskaźnik +23,2%). Gorzej moce produkcyjne swoich firm ocenili 

przedsiębiorcy mikro niż więksi (wskaźnik koniunktury +29,7% w porównaniu ze 

wskaźnikiem +45,5). 

A27. 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 18,2% 70,0% 11,8% 203 +32,3% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 15,7% 77,1% 7,1% 70 +39,3% 
hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 16,9% 64,8% 18,3% 71 +22,5% 
gastronomia 22,6% 67,7% 9,7% 62 +35,5% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 16,4% 70,9% 12,7% 55 +30,9% 
regionalny (dane województwo) 11,1% 83,3% 5,6% 18 +41,7% 
ogólnopolski 23,2% 58,9% 17,9% 56 +23,2% 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 17,6% 74,3% 8,1% 74 +37,8% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 17,6% 68,8% 13,5% 170 +29,7% 
większe przedsiębiorstwa 21,2% 75,8% 3,0% 33 +45,5% 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 19,4% 64,2% 16,4% 67 +25,4% 
50 tys. zł - 100 tys. zł 6,9% 79,3% 13,8% 29 +29,3% 
101 tys. zł - 250 tys. zł 9,1% 72,7% 18,2% 22 +22,7% 
251 tys. zł - 500 tys. zł 26,7% 66,7% 6,7% 15 +40,0% 
powyżej 500 tys. zł 18,8% 75,0% 6,3% 32 +40,6% 
trudno powiedzieć / nie wiem 26,3% 68,4% 5,3% 38 +42,1% 
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Sytuacja finansowa 

Blisko połowa badanych prognozuje, że w okresie od października do grudnia sytuacja 

finansowa ich przedsiębiorstw pogorszy się (48,8%). 31% badanych było zdania, że 

pozostanie bez zmian, a tylko 20,2% respondentów spodziewa się poprawy sytuacji 

finansowej w IV kwartale. 

Obniżenie wyników finansowych prognozowało najwięcej spośród przedstawicieli 

branży hotelarskiej (56,3%). Odpowiedzi udzielane przez osoby związane z organizacją 

turystyki oraz gastronomią przedstawiały się podobnie – odsetek osób 

przewidujących poprawę to odpowiednio 24,3% do 21%, przewidujących spadki 

42,9% oraz 46,8%, a niespodziewających się zmian wynosił średnio 33%. Najczęściej 

na możliwe pogorszenie sytuacji finansowej wskazywali reprezentanci 

przedsiębiorstw działających regionalnie (55,6%), najrzadziej zaś działający lokalnie 

(40%). Respondenci z mikroprzedsiębiorstw byli nieco bardziej optymistyczni niż ci 

z większych jednostek (odpowiednio 47,1% i 57,6%).  

A21. Jak w najbliższych trzech miesiącach zmieni się sytuacja finansowa w Państwa jednostce? 

 
poprawi się 

pozostanie 
bez zmian 

pogorszy się liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 20,2% 31,0% 48,8% 203 -28,6% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 24,3% 32,9% 42,9% 70 -18,6% 
hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 15,5% 28,2% 56,3% 71 -40,8% 
gastronomia 21,0% 32,3% 46,8% 62 -25,8% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 23,6% 36,4% 40,0% 55 -16,4% 
regionalny (dane województwo) 16,7% 27,8% 55,6% 18 -38,9% 
ogólnopolski 12,5% 33,9% 53,6% 56 -41,1% 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 24,3% 25,7% 50,0% 74 -25,7% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 20,6% 32,4% 47,1% 170 -26,5% 
większe przedsiębiorstwa 18,2% 24,2% 57,6% 33 -39,4% 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 10,4% 38,8% 50,7% 67 -40,3% 
50 tys. zł - 100 tys. zł 24,1% 37,9% 37,9% 29 -13,8% 
101 tys. zł - 250 tys. zł 36,4% 36,4% 27,3% 22 +9,1% 
251 tys. zł - 500 tys. zł 6,7% 20,0% 73,3% 15 -66,7% 
powyżej 500 tys. zł 34,4% 21,9% 43,8% 32 -9,4% 
trudno powiedzieć / nie wiem 18,4% 21,1% 60,5% 38 -42,1% 

 

Ogólne saldo koniunktury jest ujemne i wskazuje na pogorszenie się sytuacji 

finansowej przedsiębiorstw z branży turystycznej w Małopolsce (-28,6%). Minimalny 

spadek koniunktury ma spotkać organizatorów turystyki, a biorąc pod uwagę zasięg 

działalności – podmioty funkcjonujące lokalnie. Na granicy słabego i silnego spadku 

koniunktury w zakresie sytuacji finansowej w IV kwartale są firmy świadczące usługi 

gastronomiczne, a także przedsiębiorcy prowadzący działalność w skali 

międzynarodowej. Pozostałe typy jednostek, zdaniem badanych, mogą spodziewać 

się wyraźnych spadków koniunktury. 
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Wykres 25. Wskaźnik koniunktury – zmiana sytuacji finansowej w IV kwartale 2011 

 

Z danych ogólnopolskich wnioskować można, iż w IV kwartale nie zajdą zmiany w 

sytuacji finansowej przedsiębiorstw związanych z sektorem turystycznym. Tymczasem 

dane zebrane w Małopolsce świadczą o spodziewanym wyraźnym pogorszeniu 

wyników finansowych dla firm oferujących usługi zakwaterowania i gastronomiczne 

oraz niewielkim pogorszeniu sytuacji 

finansowej firm zajmujących się 

organizacją turystyki. 
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Wykres 26. Przewidywane zmiany sytuacji finansowej 

w okresie od października do grudnia – porównanie 

danych ogólnopolskich z danymi dla województwa 

małopolskiego 
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Źródła finansowania działalności 

Dla prawie wszystkich badanych firm źródłem finansowania będą środki własne 

(95,1%). 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 IV kwartale skorzysta 7,4% 

badanych przedsiębiorstw. Po ten sposób pozyskania funduszy na działalność częściej 

sięgną jednostki zajmujące się zakwaterowaniem i gastronomią niż organizatorzy 

turystyki (9,8% a 2,9%). Oba wyniki są jednak znacznie niższe od tych pochodzących 

z prognoz ogólnopolskich. Środki z budżetu państwa wykorzysta 4,5% przedstawicieli 

przedsiębiorstw z Sekcji I – podczas gdy według przewidywań GUS będzie to tylko 

1,5%. 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 IV kwartale 

nie zmienią się (31%), co dziesiąty badany prognozuje, że spadną. Wyniki 

przedstawiają się podobnie dla przedsiębiorstw zajmujących się organizacją turystyki 

i gastronomią. Na ich tle wyróżnia się branża hotelarska z największym odsetkiem 

wzrostu (18,3%) i najmniejszym odsetkiem spadku deklarowanych nakładów (2,8%). 

A25. Jak w najbliższych trzech miesiącach zmienią się nakłady inwestycyjne (wyposażenie, środki transportu, budynki itp.) 
w Państwa firmie? 
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OGÓŁEM 

13,8% 31,0% 4,9% 28,1% 22,2% 203 
  

+17,8% 
 27,7% 62,4% 9,9%     

główna działalność 
przedsiębiorstwa działalność organizatorów turystyki 

11,4% 37,1% 5,7% 27,1% 18,6% 70 
  

+10,5% 
21,1% 68,4% 10,5%     

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 
18,3% 31,0% 2,8% 23,9% 23,9% 71 

  
+29,7% 

35,1% 59,5% 5,4%     

gastronomia 
11,3% 24,2% 6,5% 33,9% 24,2% 62 

  
+11,5% 

26,9% 57,7% 15,4%     

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa lokalny (dane miasto i jego okolice) 

12,7% 29,1% 7,3% 27,3% 23,6% 55 
  

+11,1% 
25,9% 59,3% 14,8%     

regionalny (dane województwo) 
16,7% 27,8% 5,6% 27,8% 22,2% 18 

  
+22,2% 

33,3% 55,6% 11,1%     

ogólnopolski 
19,6% 28,6% 5,4% 23,2% 23,2% 56 

  
+26,7% 

36,7% 53,3% 10,0%     

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 
9,5% 35,1% 2,7% 32,4% 20,3% 74 

  
+14,3% 

20,0% 74,3% 5,7%     

wielkość 
zatrudnienia mikroprzedsiębiorstwa 

12,9% 30,6% 4,7% 28,2% 23,5% 170 
  

+17,1% 
26,8% 63,4% 9,8%     

większe przedsiębiorstwa 
18,2% 33,3% 6,1% 27,3% 15,2% 33 

  
+21,1% 

31,6% 57,9% 10,5%     

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 
14,9% 31,3% 6,0% 22,4% 25,4% 67 

  
+17,1% 

28,6% 60,0% 11,4%     

50 tys. zł - 100 tys. zł 
10,3% 27,6% 0,0% 37,9% 24,1% 29 

  
+27,3% 

27,3% 72,7% 0,0%     

101 tys. zł - 250 tys. zł 
13,6% 27,3% 4,5% 36,4% 18,2% 22 

  
+20,0% 

30,0% 60,0% 10,0%     

251 tys. zł - 500 tys. zł 
6,7% 20,0% 0,0% 26,7% 46,7% 15 

  
+25,0% 

25,0% 75,0% 0,0%     

powyżej 500 tys. zł  
18,8% 21,9% 9,4% 31,3% 18,8% 

32 +18,8% 
37,5% 43,8% 18,8%   

trudno powiedzieć /nie wiem 
13,2% 47,4% 5,3% 23,7% 10,5% 

38 +12,0% 
20,0% 72,0% 8,0%   
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W przedsiębiorstwach o zasięgu ogólnopolskim daje się zaobserwować częstszy niż 

u innych wzrost nakładów inwestycyjnych (19,6%). Kryterium wielkości zatrudnienia 

nie przekłada się na różnice w prognozowanych wielkościach. 

Dla wszystkich typów przedsiębiorstw wskaźniki koniunktury przyjmują wartości 

dodatnie. W większości przypadków saldo koniunktury jest wskazaniem 

umiarkowanego wzrostu nakładów inwestycyjnych dla firm. Spośród 

wyszczególnionych typów jednostek te, które oferują usługi hotelarskie, mogą, 

zdaniem badanych, liczyć się ze wzrostem wyraźnym, podobnie jak – biorąc pod 

uwagę kryterium zasięgu działalności – przedsiębiorstwa funkcjonujące w skali 

ogólnopolskiej. 

Wykres 28. Wskaźnik koniunktury – zmiana nakładów inwestycyjnych w IV kwartale 2011 

 

 

 

 

 

17,8% 

10,5% 

29,7% 

11,5% 11,1% 

22,2% 
26,7% 

14,3% 
17,1% 

21,1% 

-20%

0%

20%

40%

OGÓŁEM GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI WLK. ZATRUDNIENIA 



 

 

50 | S t r o n a  

 

Prognozy dla Małopolski są zbieżne 

z prognozami ogólnopolskimi. Zarówno 

z opinii respondentów, jak i danych GUS 

wynika, że przedsiębiorstwa należące do 

Sekcji I czeka niewielki wzrost koniunktury 

w zakresie nakładów inwestycyjnych. 

Przewidywania dotyczące wysokości 

nakładów wśród organizatorów turystyki 

różnią się nieznacznie – według zestawień 

ogólnopolskich pozostanie ona bez zmian, 

zdaniem badanych wzrośnie minimalnie 

(wskaźnik +10,5% jest wynikiem 

granicznym). 

 

 

Ceny 

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

zmianie w IV kwartale (67,5%). Co piąty respondent spodziewał się wzrostu cen. 

Podwyżki cen mają być bardziej odczuwalne w przypadku usług świadczonych przez 

organizatorów turystyki (prawie dwa razy więcej wzrostów niż w firmach hotelarskich 

i trzy razy więcej niż w firmach gastronomicznych). Widoczny jest deklarowany 

spadek cen na usługi hotelarskie (21,1%). Niezależnie od zasięgu działalności 

przedsiębiorstw wyniki przedstawiają się podobnie: odsetek wzrostów oscyluje 

między 20-23%, odsetek spadków waha się od 6% do 13%, na brak zmian wskazało od 

64% do 72% respondentów. Według prognoz respondentów ceny częściej obniżą 

większe firmy niż mikroprzedsiębiorcy (odpowiednio 21,2% oraz 9,4%). 

Ogólne saldo koniunktury wskazuje, że ceny na usługi oferowane przez 

przedstawicieli branży turystycznej w IV kwartale pozostaną takie same (+9,9%). 

Minimalnych podwyżek cen spodziewają się reprezentanci przedsiębiorstw 

działąjących w regionie i na terenie Polski, a także mikroprzedsiębiorstwa. Wyraźnego 

wzrostu cen oczekują badani z firm zajmujących się organizacją turystyki (+28,6%). 

 

 

Wykres 29. Przewidywane zmiany nakładów 

inwestycyjnych w okresie od października do grudnia 

– porównanie danych ogólnopolskich z danymi dla 

województwa małopolskiego 
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Wykres 30. Wskaźnik koniunktury – przewidywana zmiana cen usług w IV kwartale 2011 
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A24. Jak w najbliższych trzech miesiącach zmienią się ceny usług sprzedawanych przez Państwa firmę? 

 
wzrastają 

pozostają bez 
zmian 

spadają liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 21,2% 67,5% 11,3% 203 +9,9% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 32,9% 62,9% 4,3% 70 +28,6% 
hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 16,9% 62,0% 21,1% 71 -4,2% 
gastronomia 12,9% 79,0% 8,1% 62 +4,8% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 20,0% 67,3% 12,7% 55 +7,3% 
regionalny (dane województwo) 22,2% 72,2% 5,6% 18 +16,7% 
ogólnopolski 23,2% 64,3% 12,5% 56 +10,7% 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 20,3% 68,9% 10,8% 74 +9,5% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 21,8% 68,8% 9,4% 170 +12,4% 
większe przedsiębiorstwa 18,2% 60,6% 21,2% 33 -3,0% 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 19,4% 70,1% 10,4% 67 +9,0% 
50 tys. zł - 100 tys. zł 24,1% 72,4% 3,4% 29 +20,7% 
101 tys. zł - 250 tys. zł 18,2% 72,7% 9,1% 22 +9,1% 
251 tys. zł - 500 tys. zł 26,7% 66,7% 6,7% 15 +20,0% 
powyżej 500 tys. zł  31,3% 46,9% 21,9% 32 +9,4% 
trudno powiedzieć / nie wiem 13,2% 73,7% 13,2% 38 0,0% 

OGÓŁEM GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI WLK. ZATRUDNIENIA 
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Dane GUS i dane dla Małopolski są 

zgodne w kwestii ewentualnych zmian 

cen oferowanych usług przez 

przedsiębiorstwa z Sekcji I – pozostaną 

one niezmienne. Prognozy ogólnopolskie 

wskazują, że firmy z Sekcji N, 79 również 

nie zanotują zmian wysokości cen, 

tymczasem według przewidywań 

małopolskich organizatorów turystyki 

czeka ich istotny wzrost cen 

świadczonych usług (+28,6%). 

 

 

Kompetencje pracowników 

Badani przedsiębiorcy z Małopolski częściej spodziewają się wzrostu poziomu 

kompetencji pracowników w ciągu nadchodzących 6 miesięcy (36%) niż jego spadku 

(1%). Jednocześnie zdecydowana większość (63,1%) jest zdania, że poziom 

kompetencji pracowników pozostanie bez zmian. 

Badani organizatorzy turystyki (48,6%) częściej, niż przedstawiciele firm oferujących 

usługi związane z zakwaterowaniem (31%) i usługi gastronomiczne (27,4%) 

spodziewają się wzrostu kompetencji osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie. 

Lepsze perspektywy na poprawę kompetencji pracowników widzą również 

przedstawiciele badanych firm o międzynarodowym zasięgu (45,9%), niż 

przedstawiciele o lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim zasięgu (odpowiednio 

25,5%, 38,9% i 32,1%). Przedstawiciele większych firm spodziewają się wzrostu 

kompetencji pracowników blisko dwukrotnie częściej (60,6%) niż przedstawiciele 

mikroprzedsiębiorstw (31,2%). 
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Wykres 31. Przewidywane zmiany cen usług w okresie 

od października do grudnia – porównanie danych 

ogólnopolskich z danymi dla Małopolski 
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A28n. Proszę powiedzieć, czy w ciągu nadchodzących 6 miesięcy poziom kompetencji zatrudnionych w przedsiębiorstwie: 

 
wzrośnie 

pozostanie 
bez zmian 

spadnie liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 36,0% 63,1% 1,0% 203 +35,0% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 48,6% 51,4% 0,0% 70 +48,6% 
hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 31,0% 67,6% 1,4% 71 +29,6% 
gastronomia 27,4% 71,0% 1,6% 62 +25,8% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 25,5% 74,5% 0,0% 55 +25,5% 
regionalny (dane województwo) 38,9% 61,1% 0,0% 18 +38,9% 
ogólnopolski 32,1% 67,9% 0,0% 56 +32,1% 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 45,9% 51,4% 2,7% 74 +43,2% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 31,2% 68,2% 0,6% 170 +30,6% 
większe przedsiębiorstwa 60,6% 36,4% 3,0% 33 +57,6% 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 23,9% 76,1% 0,0% 67 +23,9% 
50 tys. zł - 100 tys. zł 27,6% 72,4% 0,0% 29 +27,6% 
101 tys. zł - 250 tys. zł 45,5% 54,5% 0,0% 22 +45,5% 
251 tys. zł - 500 tys. zł 40,0% 60,0% 0,0% 15 +40,0% 
powyżej 500 tys. zł 53,1% 46,9% 0,0% 32 +53,1% 
trudno powiedzieć / nie wiem 42,1% 52,6% 5,3% 38 +36,8% 

Przewidywania dotyczące rynku walut 

Zdania małopolskich przedsiębiorców z branży turystycznej na temat zmian na rynku 

walut są podzielone. Zbliżony odsetek twierdzi, że złotówka się umocni (21,2%) albo 

osłabi (21,7%), 29,6% respondentów nie spodziewa się zmian na rynku walut. 

Najczęściej osłabienia złotówki spodziewają się badani organizatorzy turystyki 

(27,1%), a najrzadziej przedstawiciele badanych firm oferujących usługi 

gastronomiczne (16,1%). Przewidywania dotyczące rynku walut różnią się także 

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

złotówki spodziewają się przedstawiciele badanych firm ogólnopolskich (32,1%), 

natomiast przedstawiciele badanych firm międzynarodowych prognozują osłabienie 

złotówki dwukrotnie rzadziej (16,2%). Z kolei umocnienia złotówki najczęściej 

spodziewają się przedstawiciele firm o zasięgu regionalnym (27,8%), a najrzadziej 

przedstawiciele firm lokalnych (16,4%). 
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A26n. Jakie mają państwo przewidywania na najbliższe trzy miesiące wobec rynku walut? 

 złotówka się 
osłabi 

niewiele się 
zmieni 

złotówka się 
umocni 

trudno 
powiedzieć 

liczebność 

  OGÓŁEM 21,7% 29,6% 21,2% 27,6% 203 

główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 27,1% 28,6% 21,4% 22,9% 70 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 21,1% 29,6% 18,3% 31,0% 71 

gastronomia 16,1% 30,6% 24,2% 29,0% 62 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 18,2% 38,2% 16,4% 27,3% 55 

regionalny (dane województwo) 22,2% 16,7% 27,8% 33,3% 18 

ogólnopolski 32,1% 23,2% 21,4% 23,2% 56 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 16,2% 31,1% 23,0% 29,7% 74 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 21,8% 28,2% 21,2% 28,8% 170 

większe przedsiębiorstwa 21,2% 36,4% 21,2% 21,2% 33 

przychody, jakie 
osiągnęło 
przedsiębiorstwo  
w ostatnim roku 
obrotowym (2010) 

poniżej 50 tys. zł 22,4% 32,8% 17,9% 26,9% 67 

50 tys. zł - 100 tys. zł 20,7% 44,8% 6,9% 27,6% 29 

101 tys. zł - 250 tys. zł 18,2% 9,1% 50,0% 22,7% 22 

251 tys. zł - 500 tys. zł 20,0% 26,7% 20,0% 33,3% 15 

powyżej 500 tys. zł 31,3% 31,3% 25,0% 12,5% 32 

trudno powiedzieć / nie wiem 15,8% 23,7% 18,4% 42,1% 38 
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3.5. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w III 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 pogorszenie się koniunktury w III kwartale 2011 roku. Wartość 

wskaźnika dla ogółu badanych przedsiębiorstw w województwie małopolskim 

wyniosła -19%, co świadczy o umiarkowanym pogorszeniu się koniunktury. Wskaźnik 

ogólnego klimatu koniunktury był ujemny niezależnie od wyodrębnionych w badaniu 

warstw. 

 

Wykres 32. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w IV kwartale 2011 

 
 

W najmniejszym stopniu pogorszyła się sytuacja organizatorów turystyki (-11,4% – 

umiarkowany spadek), a w największym stopniu sytuacja podmiotów oferujących 

usługi gastronomiczne (-25,8% – granica umiarkowanego i wyraźnego spadku). 

W grupach przedsiębiorstw wyróżnionych ze względu na zasięg działalności badane 

przedsiębiorstwa o lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym zasięgu odnotowały 

umiarkowane pogorszenie się koniunktury (odpowiednio -15,5%, -24,1% i -12,2%), 

natomiast przedsiębiorstwa o zasięgu regionalnym odnotowały wyraźne pogorszenie 

się koniunktury (-41,7%). Badane mikroprzedsiębiorstwa były w gorszej sytuacji niż 

większe firmy. W przypadku mikroprzedsiębiorstw nastąpiło umiarkowane 
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pogorszenie sytuacji (-21,5%), natomiast sytuacja większych przedsiębiorstw 

pozostała bez zmian (-6,1%). 

Zarówno w firmach należących do sekcji 

I, jak i działu 79 sekcji N, tu również 

w skali ogólnopolskiej nie odnotowano 

zmian sytuacji (wskaźnik ogólnego 

klimatu koniunktury odpowiednio -0,4%  

oraz +1,2%). W badanych firmach 

w Małopolsce w przypadku obu sekcji 

nastąpiło umiarkowane pogorszenie się 

sytuacji i wskaźniki ogólnego klimatu 

koniunktury wynosiły -22,9% dla sekcji I 

oraz -11,4% dla działu 79 sekcji N. 
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Wykres 33. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury. 

Porównanie uzyskanych wyników dla Małopolski na 

tle tendencji ogólnokrajowych 
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3.6. Reklama 

Przedsiębiorcy z badanych firm w Małopolsce zdecydowanie najczęściej wykorzystują 

reklamę internetową (73,9%). Kolejne pod względem popularności są ulotki, które 

jako sposób reklamy wykorzystywane są blisko dwukrotnie rzadziej (38,9%) niż 

internet. Reklamę na billboardach wykorzystuje co piąty (20,2%) z badanych 

przedsiębiorców. Czwartą pod względem popularności formą reklamy jest reklama 

w prasie (14,3%). Po kilka procent badanych firm wykorzystuje reklamę w prasie 

branżowej (6,9%), w radiu (4,4%) oraz w telewizji (3,4%). Inne formy reklamy 

wykorzystuje 10,3% badanych firm z województwa małopolskiego. 

Wykres 34. Formy reklamy, z których korzystali przedsiębiorcy w III kwartale 2011 

 

 

W pytaniach wielokrotnego wyboru wyniki można przedstawiać na dwa sposoby: jako 

wskaźniki intensywności każdego ze źródeł finansowania (Wykres 34) lub jako 

wskaźniki struktury sygnalizowanych form reklamy (prezentowany jest rozkład 

procentowy wskazanych form reklamy w sumie wszystkich zgłoszonych rodzajów 

reklamy). 

 

42,9% wskazań to wskazania na reklamy internetowe, które są dominującym typem 

reklam wykorzystywanych przez badane firmy. 22,6% spośród wszystkich wskazanych 

form reklamy to ulotki, a 11,7% reklamy na billboardach. Do rzadziej pojawiających 
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się form reklamy należą reklamy w prasie (8,3%), reklamy w prasie branżowej (4%), 

reklamy w radiu (2,6%) oraz reklamy w telewizji (2%). 

Wykres 35. Wskaźnik struktury sygnalizowanych form reklamy 
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4. 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 

przewidują spadek koniunktury, a tym samym pogorszenie się sytuacji swoich firm: 

spadek koniunktury ukształtował się na granicy umiarkowanego i wyraźnego 

pogorszenia sytuacji (-25,1%). 

 

Wykres 36. Ogólna sytuacja gospodarcza firmy – porównanie wskaźników koniunktury dla II i III kwartału 

oraz prognozy na IV kwartał 2011 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%). Przewidują oni również dalszy, wyraźny 

spadek popytu w IV kwartale (-30,5%). 
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Wykres 37. Popyt na usługi – porównanie wskaźników koniunktury dla II i III kwartału oraz prognozy na IV 

kwartał 2011 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%) 

i spodziewają się dalszego, wyraźnego spadku (-28,6%) w IV kwartale. W tym 

obszarze można mówić o spadkowej tendencji w koniunkturze. 

 

Wykres 38. Sprzedaż usług – porównanie wskaźników koniunktury dla II i III kwartału oraz prognozy na IV 

kwartał 2011 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 przewidują wyraźny spadek koniunktury (-28,6%). W tym obszarze 

można mówić o spadkowej tendencji w koniunkturze. 

 

Wykres 39. Sytuacja finansowa – porównanie wskaźników koniunktury dla II i III kwartału oraz prognozy na 

IV kwartał 2011 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%) 

a zgodnie z prognozami respondentów w IV kwartale ceny powinny pozostać na 

zbliżonym poziomie (+9,9%). Wahania koniunktury praktycznie nie występują. 
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Wykres 40. Ceny usług – porównanie wskaźników koniunktury dla II i III kwartału oraz prognozy na IV 

kwartał 2011 roku 

 

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 prognozami 

respondentów, tendencja ta ma się utrzymać także w IV kwartale (-1%). Wahania 

koniunktury były minimalne. W III kwartale wskaźnik koniunktury był o 5,4 punktu 

procentowego niższy niż w II kwartale, a prognoza dla IV kwartału wskazuje na 

powrót do poziomu zbliżonego do poziomu zarejestrowanego w II kwartale (wzrost 

o 5,9%). 

Wykres 41. Zatrudnienie – porównanie wskaźników koniunktury dla II i III kwartału oraz prognozy na IV 

kwartał 2011 roku 

 

  

10,3% 

14,8% 

9,9% 

-40%

-20%

0%

20%

40%

-1,5% 
-6,9% 

-1,0% 

-40%

-20%

0%

20%

40%



 

63 | S t r o n a  

 

 


