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1. Wstęp
Firma PBS na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki działającego w strukturach
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeprowadziła badanie
koniunktury w sektorze przedsiębiorstw związanych z turystyką w Małopolsce za 4 kwartał
2012 roku.
Łącznie przebadano 200 przedsiębiorstw z sektora turystycznego w województwie
małopolskim, obejmującego podmioty gospodarcze zarejestrowane w Sekcji I (PKD 2007 1) –
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 związanej (w dalszej części raportu
określane jako "działalność organizatorów turystyki").
Dla badanego kwartału uzyskano z Głównego Urzędu Statystycznego dane ogólnopolskie
dotyczące koniunktury w usługach, aby porównać wyniki dla Małopolski na tle tendencji
ogólnokrajowych.
W raporcie wykorzystano powszechnie
z następującymi oznaczeniami:







stosowaną

interpretację

sald

koniunktury

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
GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ

100%

LOKALIZACJA

100%

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI

WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA

100%

100%

2,5%

0,5%

13,5%
30,0%

80%

80%

49,5%

60%

60%

80%

35,0%

40%
50,5%

20%
0%

0%

20%

7,0%

33,0%

Kraków

zakwaterowanie

poza Kraków

40%
20%

32,5%

0%

0%

gastronomia

działalność organizatorów turystyki

51,0%

21,5%

40%

20%

80%
60%

60%

35,0%

40%

38,5%

międzynarodowy (w tym
ogólnopolski)
ogólnopolski
regionalny (dane województwo)
lokalny (dane miasto i jego okolice)

250 i więcej pracowników
50-249 pracowników
10-49 pracowników
1-9 pracowników
1- osobowa działalność

N=200

Powyższe wykresy prezentują rozkłady procentowe badanych przedsiębiorstw
z województwa małopolskiego według ich podstawowych cech. Zgodnie z założeniami
badania zrealizowano 200 wywiadów: 70 wśród podmiotów zaklasyfikowanych według PKD
2007 do Sekcji N Dział 079 – działalność organizatorów turystyki (35%), 70 wśród
podmiotów z Sekcji I dział 055 – obiekty hotelarskie (35%) oraz 60 wśród podmiotów
z Sekcji I dział 056 – gastronomia (30%). Wśród firm, które wzięły udział w badaniu,
przeważają przedsiębiorstwa o międzynarodowym (38,5%), lokalnym (33%) oraz
ogólnopolskim (21,5%) zasięgu działalności. Podmioty gospodarcze, które prowadzą
działalność o zasięgu regionalnym, stanowią 7%. 50,5% przebadanych firm ma lokalizację
w Krakowie. Pozostałe mają siedzibę w województwie małopolskim poza Krakowem
(49,5%).
W zrealizowanej próbie dominują firmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników (51%).
W dalszej kolejności najliczniejszą reprezentację miały podmioty zaklasyfikowane jako
jednoosobowa działalność gospodarcza (32,5%) oraz przedsiębiorstwa, w których wielkość
zatrudnienia mieści się w przedziale 10–49 pracowników (13,5%). Na potrzeby analizy
statystycznej zebranego materiału zostały wyodrębnione dwie kategorie –
mikroprzedsiębiorstwa oraz większe przedsiębiorstwa – w tej drugiej kategorii zostały
wtórnie zagregowane podmioty z firm zatrudniających powyżej 9 pracowników.
W przypadku przychodów badanych przedsiębiorstw w ostatnim roku obrotowym (2012)
zdecydowanie najliczniej wskazywano na kwotę poniżej 50 tysięcy złotych (36%). 15%
respondentów zadeklarowało w tym okresie przychody w przedziale 50–100 tys. zł, a 12%
wskazało na przedział od 101–250 tysięcy zł. Na kwotę powyżej 500 tysięcy zł wskazało 15%
respondentów. Graficzne przedstawienie szczegółowych danych znajduje się na Wykresie 1.
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Wykres 1. Przychody badanych przedsiębiorstw w ostatnim roku obrotowym (2012)
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3. Wyniki badania
3.1. Wprowadzenie
Ostatni kwartał 2012 roku w dalszym ciągu charakteryzowała dekoniunktura gospodarcza
zarówno na rynku światowym, jak i europejskim. Niezbędne było zatem kontynuowanie
polityki antykryzysowej, mającej na celu przywrócenie równowagi w światowej gospodarce.
Pod koniec roku do polepszenia nastrojów przyczyniły się ustalenia ze szczytu Unii
Europejskiej dotyczące tworzenia unii bankowej, a także porozumienie w kwestii klifu
fiskalnego w USA.
Ostatnie trzy miesiące 2012 roku to także istotne decyzje w Unii Europejskiej. Pierwszym
tematem były negocjacje w sprawie budżetu na nowy okres programowania 2014–2020.
Listopadowy szczyt UE nie doprowadził jednak do podpisania porozumienia ze względu na
zbyt duże różnice w oczekiwaniach między płatnikami netto a beneficjentami. Do tych
pierwszych zaliczyć należy przede wszystkim Niemcy i Wielką Brytanię. Dalsze rozmowy
odłożone zostały na początek 2013 roku. Drugie spotkanie unijnych przywódców było
odpowiedzią na trwający w Europie kryzys. Jego skutki silnie odczuwalne były
np. w Hiszpanii, gdzie trudności ze spłatą kredytów doprowadziły do fali eksmisji.
W dalszym ciągu trwały w tym okresie zamieszki w Grecji, z coraz większymi problemami
finansowymi borykał się Cypr, we Francji wzrosło bezrobocie, a włoski premier Mario Monti
podał się do dymisji. Unijny szczyt miał na celu wzmocnienie strefy euro i uodpornienie
sektora bankowego na kolejne kryzysy. Politycy porozumieli się w kwestii utworzenia
nowego organu kontrolnego przy Europejskim Banku Centralnym, odpowiedzialnego za
wspólny nadzór bankowy. To pierwszy krok w tworzeniu unii bankowej. Nie zgodzono się
natomiast na wspólny budżet eurolandu, co proponowali szef KE i RE.
Wśród wydarzeń rzutujących na turystykę w ostatnim kwartale, istotną rolę odgrywały
również klęski żywiołowe. Do najważniejszych zaliczyć można huragan Sandy, który
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w październiku sparaliżował USA, zabijając 50 osób; osuwisko ziemi w Chinach, tajfun na
Filipinach, który pochłonął co najmniej 714 ofiar, a także powodzie w różnych częściach
świata, w tym w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Indiach czy Peru. Europę sparaliżowały
również gwałtowne opady śniegu, szczególnie dotkliwe w Czechach, Słowacji, na Węgrzech
i w Austrii.
Na rynek turystyczny w Polsce w ostatnim kwartale wpływ miały problemy finansowe linii
lotniczych LOT. Inwestycja w nowoczesną flotę powietrzną i zakup dwóch samolotów
Boeing 787 Dreamliner nie przyniosły oczekiwanej poprawy sytuacji w firmie. Najpierw, ze
względu na problemy z nadwoziem, odwołane zostały loty techniczne, następnie samolot nie
poleciał na cztery promocyjne rejsy po Europie: dwa razy do Monachium, do Pragi i Kijowa.
Polski przewoźnik zwrócił się o pomoc publiczną do Skarbu Państwa w wysokości 1 mld zł.
Pierwsza transza w postaci pożyczki 400 mln zł wpłynęła na jego konto w drugiej połowie
grudnia.
W kontekście problemów linii lotniczych wspomnieć należy również o utrudnieniach na
nowym lotnisku w Modlinie. Ze względu na pęknięcia w nawierzchni decyzją
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zamknięta została część pasa
startowego. Spowodowało to chaos w komunikacji i konieczność przekierowania samolotów
na inne lotniska.
Do pozostałych zjawisk rzutujących na ostatni kwartał w Polsce zaliczyć można przejście
z analogowego odbioru sygnału telewizyjnego na telewizję cyfrową. To jeden z ważniejszych
projektów w Polsce, umożliwiający odbiór większej liczby programów, polepszenie jakości
obrazu i dźwięku oraz korzystanie z dodatkowych usług. Ostatnie trzy miesiące roku
przyniosły również systematyczny spadek cen paliw oraz porozumienie PGNiG
z Gazpromem, skutkujące obniżką cen gazu w 2013 roku.
W Małopolsce zrealizowano w ostatnim czasie kilka znaczących projektów, mających na celu
promocję województwa, szczególnie za granicą. Zaliczyć można do nich warsztaty
w Hiszpanii, promujące region jako europejskie centrum religijne oraz spotkania
w Skandynawii, reklamujące województwo jako miejsce turystyki biznesowej. W Pradze
i Wiedniu zorganizowane zostały spotkania prezentujące region i jego ofertę, w kraju
natomiast odbył się w tym okresie Małopolski Festiwal Innowacji. Województwo wzięło
również udział w najważniejszych targach turystyki biznesowej w Europie: The Global
Meetings & Incentive Exhibition EIBTM, uczestniczyło także w poznańskich targach TOUR
SALON 2012. Ponadto została otwarta Zatorska Strefa Aktywności Gospodarczej, mająca
wzmocnić małopolską gospodarkę. Ogłoszono również, że irlandzkie linie lotnicze Ryanair
otworzą w Krakowie bazę, co przyniesie w przyszłości więcej połączeń lotniczych z tego
miasta. Podjęto również inicjatywę, by region stał się gospodarzem Zimowych Igrzysk
Olimpijskich 2022.
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3.2. Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2012 roku
Ogólna sytuacja przedsiębiorstw w Małopolsce
Ogólna sytuacja w zakresie prowadzonej działalności usługowej w ostatnich trzech
miesiącach poprawiła się w przypadku 11% badanych przedsiębiorstw. Jednak zdecydowanie
częściej badani odczuwali pogorszenie sytuacji (53,5%). Badane przedsiębiorstwa w ostatnich
trzech miesiącach zanotowały wyraźny spadek koniunktury (-42,5%).
Pogorszenie sytuacji częściej deklarowały podmioty prowadzące działalność związaną
z gastronomią (60 %) oraz firmy świadczące usługi z zakresu zakwaterowania (55,7%) niż te
związane z organizacją turystyki (45,7%). Pogorszenie sytuacji odnotowali zarówno
przedsiębiorcy zlokalizowani poza Krakowem (56,6%), jak i w Krakowie (50,5%). Z kolei
analiza danych ze względu na zasięg działalności przedsiębiorstwa wskazuje, że pogorszenie
się sytuacji w zakresie prowadzonych usług najsilniej odczuły podmioty funkcjonujące na
rynku lokalnym (68,2%) oraz regionalnym (57,1%). Na ogólną poprawę sytuacji wskazywały
zaś częściej większe firmy niż mikroprzedsiębiorstwa (24,2% wobec 8,4%).
Bieżącą sytuację gospodarczą określiło jako dobrą 30% badanych firm. Taka sama liczba
przedsiębiorstw oceniła ją negatywnie (30%). Jako zadowalającą swoją sytuację oceniło
najwięcej, bo 40% przedsiębiorstw. W świetle przytoczonych danych, wskaźnik koniunktury
pozostał bez zmian (+0%).
Ogólną sytuację gospodarczą zdefiniowało jako zadowalającą 51,4% respondentów z obszaru
hotelarstwa. Przedsiębiorcy zajmujący się działalnością organizatorów turystyki wskazali
w największej ilości (40%), że ich sytuacja jest dobra. Jako złą określiło swoją sytuację aż
41,7% przedstawicieli branży gastronomicznej. 30% ankietowanych firm o charakterze
gastronomicznym zdefiniowało obecną sytuację jako dobrą. Bieżącą ogólną sytuację
gospodarczą jako dobrą określali również częściej respondenci zlokalizowani w Krakowie
(32,7% wobec 27,3%), choć odsetki te były zbliżone. Spośród przedsiębiorców wyróżnionych
ze względu na zasięg działalności, jedynie przedsiębiorcy prowadzący firmy o ogólnopolskim
i międzynarodowym zasięgu częściej wskazywali na dobrą ogólną sytuację gospodarczą ich
jednostki (odpowiednio 39,5% i 32,5%). Większe przedsiębiorstwa znacznie częściej
deklarowały, że sytuacja ta przedstawia się aktualnie dobrze (45,5% większych podmiotów
wobec 26,9% mikroprzedsiębiorstw).
Saldo koniunktury dla badanych przedsiębiorstw w zakresie ogólnej sytuacji
gospodarczej wyniosło 0,0%, co oznacza brak zmian koniunktury. Minimalny wzrost
zanotowali organizatorzy turystyki (18,6%), przedsiębiorstwa związane z zakwaterowaniem
nie odnotowały zmian (-8,6%), zaś firmy z branży gastronomicznej odnotowały minimalny
spadek (-11,7%). Analizując uzyskane wskaźniki koniunktury w kategorii zasięgu
działalności przedsiębiorstwa, relatywnie najniższy spadek (niewielka zmiana) w kontekście
zgromadzonych danych odnotowały firmy lokalne oraz regionalne (odpowiednio -18,2% oraz
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-21,4%). Największy, wyraźny wzrost koniunktury w zakresie ogólnej sytuacji gospodarczej
zanotowały większe przedsiębiorstwa (30,3%).
Wykres 2. Wskaźnik koniunktury (saldo odpowiedzi) – ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstw
w Małopolsce
OGÓŁEM

GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ

LOKALIZACJA

WIELKOŚĆ
ZATRUDNIENIA

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI

40%

30,3%
18,6%

20%

15,6%
7,0%

5,9%

0,0%
0%
-20%

-8,6% -11,7%

-6,0%

-6,1%
-18,2% -21,4%

-40%

Badane w Małopolsce firmy świadczące usługi Wykres 3. Wskaźnik koniunktury – ogólna sytuacja
zakwaterowania i wyżywienia nie odnotowały gospodarcza przedsiębiorstw. Porównanie wyników
zmian (-10%), podczas gdy dane dla Polski dla Małopolski na tle tendencji ogólnokrajowych
40%
pokazują minimalny spadek koniunktury
18,6%
(-17,8%). Natomiast firmy świadczące usługi
20%
związane z organizacją turystyki w
0%
Małopolsce odnotowały niewielki wzrost
koniunktury (+18,6), podczas gdy podmioty
-9,2%
-10,0%
-20%
-17,8%
tego typu w Polsce nie zanotowały zmian (-40%
9,2%).

Zagwarantowany okres działania badanych firm z Małopolski wynosi średnio 10 miesięcy.
Dla organizatorów turystycznych średnia ta wyniosła 9 miesięcy, dla usługodawców
świadczących usługi związane z zakwaterowaniem oraz gastronomią okres ten trwa średnio
odpowiednio 8 i 13 miesięcy. Dłuższy średni okres zagwarantowanej działalności deklarują
większe firmy (13 miesięcy).
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Wykres 4. Średni zagwarantowany okres
działalności – dane ogólnopolskie i dla Małopolski
(w miesiącach)
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Zestawienie porównawcze pokazuje, że
zakwaterowanie i usługi gastronomiczne
w Małopolsce
mają
średnio
krótszy
zagwarantowany
okres
działalności
w porównaniu do danych ogólnopolskich
(około 10 miesięcy dla usługodawców
z Małopolski wobec około 41 miesięcy dla
Sekcji I). Analogiczna sytuacja ma miejsce
w przypadku organizacji turystyki. W Polsce
podmioty z tej sekcji zgłosiły średni
zagwarantowany
okres
działalności
na
poziomie ponad 37 miesięcy względem
9 miesięcy wśród badanych podmiotów
w Małopolsce.

Popyt
Badani najczęściej deklarowali, że w 4. kwartale popyt na usługi przez nich sprzedawane
spadał (59%). 30% podmiotów nie zaobserwowało zmian, a tylko 11% przedsiębiorców
zauważyło wzrost popytu na sprzedawane przez siebie usługi. W świetle przytoczonych
danych, koniunktura w zakresie popytu w ostatnim kwartale wyraźnie spadła (-48%).
Organizatorzy turystyki wskazywali najczęściej, że popyt w ostatnim kwartale spadł
(ok. 61,4%). Na wariant ten najczęściej wskazywała również większość jednostek
zajmujących się gastronomią (63,3%) i zakwaterowaniem (52,9%). Popyt częściej spadał
w firmach zlokalizowanych poza Krakowem (61,6%). Z tendencją spadkową popytu miały do
czynienia w ostatnim kwartale również firmy o każdym zasięgu działalności, przy czym firmy
regionalne i lokalne odnotowały największy spadek (kolejno 71,4% i 71,2%). Wzrost popytu
wskazało zaledwie 15,2% większych podmiotów i 10,2% mniejszych.
Bieżący popyt na usługi sprzedawane przez respondentów w ich odczuciu generalnie spadał
(44%). Wzrost zaobserwowało 14,5% ankietowanych jednostek. Wskaźnik koniunktury
w zakresie bieżącego popytu kształtuje się zatem na poziomie -29,5%, co wskazuje na
wyraźny spadek bieżącego popytu w ostatnim kwartale.
Badani działający jako organizatorzy turystyki najczęściej wskazywali, że bieżący popyt na
sprzedawane przez nich usługi nie uległ zmianie lub spadł (42,9% i 37,1%). Wśród badanych
świadczących usługi gastronomiczne dominowały spadki (58,3%), z kolei największy odsetek
firm prowadzących działalność związaną z zakwaterowaniem nie odnotował zmian (47,1%).
Tak firmy krakowskie, jak i zlokalizowane poza Krakowem, najczęściej obserwowały spadek
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bieżącego popytu (42,6% i 45,5%) lub brak zmian (41,6% i 41,4%). W ocenie
mikroprzedsiębiorców bieżący popyt na świadczone usługi spadł (ok. 49%). Większy odsetek
badanych w przypadku większych przedsiębiorstw ocenił bieżący popyt dodatnio – 30,3%.
W badanych firmach koniunktura w zakresie popytu na oferowane usługi wyraźnie
spadła (wskaźnik koniunktury wyniósł -29,5%). Największą dysproporcję pod względem
salda koniunktury widać w podziale ze względu na zasięg działalności: lepiej radziły sobie
firmy ogólnopolskie i międzynarodowe (salda koniunktury równe odpowiednio -23,3%
i -7,8%). Różnice widoczne są również ze względu na wielkość zatrudnienia:
mikroprzedsiębiorstwa zanotowały wyraźny spadek koniunktury (-37,7%), a w większych
firmach wskaźnik ten wynosił 12,1% i wskazywał na minimalny wzrost koniunktury.
Wykres 5. Wskaźnik koniunktury – popyt na oferowane usługi (dla Małopolski)
OGÓŁEM

GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ

LOKALIZACJA

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI

WIELKOŚĆ
ZATRUDNIENIA

40%
20%

12,1%

0%
-7,8%

-20%
-40%

-17,1%
-29,5%

-24,3%

-26,7%

-28,6%

-32,3%

-23,3%
-37,7%

-50,0%

-60%

-59,1%
-80%

Wykres 6. Popyt na oferowane usługi – dane
ogólnopolskie i dla województwa małopolskiego
20%

0%

-20%
-21,1%

-24,7%
-40%

-36,2%

-17,1%

Badane firmy z Małopolski związane
z zakwaterowaniem i wyżywieniem notują
wyraźny
spadek
salda
koniunktury
w kontekście popytu na sprzedawane usługi
(-36,2%). W zakresie danych udostępnianych
przez GUS w Sekcji I zmiana ta jest niewielka
(-24,7%). Dane GUS wskazują również
minimalny spadek koniunktury w przypadku
firm związanych z organizowaniem turystyki
(-21,1%). W Małopolsce sytuacja ta jest
analogiczna.
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Zatrudnienie
W ostatnim kwartale zatrudnienie w większości firm kształtowało się na takim samym
poziomie (79% odpowiedzi). 16,5% respondentów oceniło, że zatrudnienie w ramach ich
przedsiębiorstw spadło. Natomiast 4,5% z nich wskazało, że zatrudnienie w ostatnich trzech
miesiącach wzrosło. W związku z czym dane wskazują, że koniunktura uległa minimalnemu
spadkowi (wskaźnik koniunktury wyniósł -12%).
Zatrudnienia nie zwiększyła ani też nie zmniejszyła w IV kwartale zdecydowana większość
firm działających jako organizatorzy turystyki oraz przedsiębiorcy zajmujący się
hotelarstwem i usługami wypoczynkowymi, jak również podmioty świadczące usługi
gastronomiczne (odpowiednio ok. 84%, 83% i 68%). Podobny rozkład danych zaobserwować
można w strukturze ze względu na lokalizację i zasięg działalności. Zmian w poziomie
zatrudnienia nie zadeklarowali zarówno przedsiębiorcy o lokalnym, regionalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym zasięgu działalności (kolejno ok. 74%, 86%, 74% i 84%
badanych podmiotów). Badane przedsiębiorstwa nie różnicowały się w strukturze ze względu
na wielkość zatrudnienia. Zarówno podmioty zatrudniające do 9 pracowników, jak i firmy
zatrudniające od 10 pracowników wzwyż, nie wprowadzały w ostatnim okresie zmian
w zatrudnieniu (odpowiednio 79,6% i 75,8%).
Sprzedaż
Bieżąca sprzedaż wzrosła w ocenie 14% badanych podmiotów. Dla 38,5% pozostała ona bez
zmian, zaś 47,5% badanych firm oceniło, że bieżąca sprzedaż usług w ich jednostce spadła.
Dane te zadecydowały o ujemnym wskaźniku koniunktury i wyraźnym spadku w zakresie
sprzedaży (-33,5%).
W odczuciu organizatorów turystyki wysokość bieżącej sprzedaży spadała bądź nie ulegała
zmianie – odpowiednio 41,4% i 38,6%. Wzrost zadeklarował co piąty respondent (20%).
Badani zajmujący się zakwaterowaniem częściej wskazywali, że bieżąca sprzedaż spadła
(47,1%), podobnie twierdziło 55% usługodawców z obszaru gastronomii. Minimalnie częściej
wzrost bieżącej sprzedaży wskazywali przedsiębiorcy zlokalizowani w Krakowie (16,8%
wobec 11,1%). W ocenie badanych o lokalnym i międzynarodowym zasięgu działalności
bieżąca sprzedaż najczęściej spadała (ok. 62,1% i 39%), podczas gdy wśród regionalnych
i ogólnopolskich przedsiębiorstw najczęściej pozostała bez zmian (kolejno 57,1% i 51,2%).
Podobnie mikroprzedsiębiorstwa częściej wskazywały na spadek bieżącej sprzedaży swoich
usług (50,9%), natomiast więksi przedsiębiorcy relatywnie najczęściej wskazywali na brak
zmian analizowanej sprzedaży (42,4%).
W zakresie sprzedaży badane przedsiębiorstwa zanotowały ogółem wyraźny spadek
koniunktury (-33,5%). Biorąc pod uwagę typ działalności, relatywnie najniższy, minimalny
spadek odnotowali organizatorzy turystyki (-21,4%), gdy tymczasem pośród pozostałych
usługodawców spadek był wyraźny. Natomiast największe różnice występują w podziale ze
względu na zasięg działalności i wielkość przedsiębiorstwa. Większe przedsiębiorstwa nie
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zanotowały zmian koniunktury, podczas gdy w mikroprzedsiębiorstwach zaobserwowano
wyraźny spadek wskaźnika koniunktury (-39,5%).
Wykres 7. Wskaźnik koniunktury – sprzedaż
OGÓŁEM

GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ

WIELKOŚĆ
ZATRUDNIENIA

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI

LOKALIZACJA

20%
0%
-3,0%
-20%

-13,0%
-21,4%

-40%

-27,7%

-33,5%

-34,3%

-28,6%
-39,4%

-46,7%

Wykres 8. Sprzedaż – wyniki dla Małopolski na tle
tendencji ogólnokrajowych
20%
0%
-20%
-23,1%

-24,9%
-40,0%
-60%

-39,5%

-54,5%

-60%

-40%

-39,5%

-21,4%

Porównując dane 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 (-40%),
podczas gdy wyniki badań ogólnopolskich
wskazują na niewielki spadek. Ponadto
zauważyć
można,
że
w
przypadku
organizatorów turystyki w obu kategoriach
odnotowano minimalny spadek koniunktury
gospodarczej.
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Moce produkcyjne
Badani w IV kwartale wykorzystywali średnio 60% pełnych mocy produkcyjnych (czyli
pracowników, wyposażenia, środków transportu, powierzchni). Organizatorzy turystyczni
plasują się powyżej średniej, wykorzystując średnio 68% potencjalnych mocy produkcyjnych
firmy. Firmy zajmujące się gastronomią plasują się na równi ze średnią dla ogółu badanych
firm (60%). Natomiast przedsiębiorcy związani z usługami hotelarskimi i wypoczynkowymi
wykorzystują średnio 53% mocy produkcyjnych firmy. Firmy działające lokalnie oraz
regionalnie wykorzystują średnio 56% i 52% z wyżej wymienionych zasobów. Natomiast
średnia wartość obecnie wykorzystywanych mocy produkcyjnych w przypadku firm
o ogólnopolskim i międzynarodowym zasięgu działalności wnosi 64% i 63%. Odsetek
szacowanego wykorzystania mocy produkcyjnych jest wyższy w stosunku do średniej dla
ogółu badanych w przypadku firm zlokalizowanych w Krakowie (64% wobec 56%).
Mikroprzedsiębiorstwa w zakresie bieżącego wykorzystywania mocy produkcyjnych plasują
się poniżej średniej dla wszystkich badanych jednostek (59%), zaś przedsiębiorstwa większe
wykorzystują aktualnie średnio 60% pełnych mocy produkcyjnych.
Sytuacja finansowa
Bieżąca sytuacja finansowa pozostała bez zmian dla 40% firm. W ocenie 14,5% badanych
podmiotów sytuacja ta uległa polepszeniu, zaś najwięcej, bo 45,5% przedsiębiorstw,
wskazało, że w IV kwartale ich sytuacja finansowa pogorszyła się. Saldo koniunktury uległo
w związku z tym wyraźnemu spadkowi (-31%).
Najczęściej jako niezmienną obecną sytuację finansową wskazywali przedsiębiorcy oferujący
zakwaterowanie: 45,7%. W tym profilu działalności równie często odnotowano pogorszenie
sytuacji (po 45,7%). W ocenie przedsiębiorców zajmujących się gastronomią bieżąca sytuacja
finansowa ich firm uległa pogorszeniu (53,3%). Sytuacja finansowa pogorszyła się przede
wszystkim w przedsiębiorstwach o lokalnym zasięgu działalności (60,6%). Przedsiębiorcy
o regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym zasięgu działalności skłonni byli raczej
podkreślać brak zmian w sytuacji finansowej ich jednostek (odpowiednio ok. 50%, 49%
i 43%). Przedstawiciele mikroprzedsiębiorstw nieco częściej wskazywali pogorszenie
aktualnej sytuacji finansowej (47,9%) niż większe przedsiębiorstwa (33,3%). Odpowiedź
„poprawiła się” w kontekście oceny bieżącej sytuacji finansowej firmy padała z większą
częstotliwością w kontekście firm z Krakowa niż firm usytuowanych poza jego granicami
(19,8% i 9,1%).
Badane przedsiębiorstwa wskazały na wyraźny spadek koniunktury w zakresie oceny
aktualnej sytuacji finansowej (-31%). Saldo odpowiedzi sugeruje ujemną i wyraźną zmianę
koniunktury wśród przedsiębiorców spoza Krakowa (-39,4%), jak również wyraźny spadek
wskaźnika koniunktury wśród usługodawców związanych z zakwaterowaniem i gastronomią
(-37,1% i -38,3%), a także tych o lokalnym i regionalnym zasięgu działalności (-50%
i -35,7%). Największe dysproporcje widoczne były ze względu na wielkość zatrudnienia:
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wyraźny
spadek
koniunktury pod
kątem
sytuacji
finansowej
zanotowały
mikroprzedsiębiorstwa (-36,5%), podczas gdy wśród większych firm nie zaobserwowano
zmian.
Wykres 9. Wskaźnik koniunktury – sytuacja finansowa
OGÓŁEM

GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ

LOKALIZACJA

WIELKOŚĆ
ZATRUDNIENIA

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI

20%
0%
-3,0%
-20%
-40%

-18,6%

-22,8%

-23,3%

-31,0%
-37,1% -38,3%

-35,7%

-39,4%

-18,2%
-36,5%

-50,0%

-60%

Wykres 10. Sytuacja finansowa – wyniki dla
Małopolski na tle tendencji ogólnokrajowych

20%

0%
-10,9%

-20%

-18,6%
-24,9%

-40%

-60%

-37,7%

Dane dla Małopolski pod względem
koniunktury w kontekście sytuacji finansowej
różnią się ze względu na branżę. Firmy
z Małopolski
związane
z
działalnością
hotelarską i gastronomią zanotowały wyraźny
spadek (-37,7%) koniunktury w kontekście
sytuacji finansowej, podczas gdy firmy
zaklasyfikowane w Sekcji I zarejestrowały jej
minimalny spadek. Jeśli chodzi o organizatorów
turystyki, umiarkowanie ujemne zmiany
widoczne są zarówno w przypadku danych dla
małopolskich firm (-18,6%), jak i dla Sekcji
N,79, gdzie wskaźnik wyniósł (-10,9%).
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Opóźnienia w płatnościach
W IV kwartale 2012 roku badane jednostki nie zarejestrowały wydłużenia opóźnień
w płatnościach za sprzedawane usługi (37,5%). W ocenie 2,5% badanych firm opóźnienia te
uległy zmniejszeniu, zaś zdaniem 11% przedsiębiorców zwiększyły się.
Badani organizatorzy turystyczni w ostatnim kwartale najczęściej deklarowali brak opóźnień
płatności za wykonane usługi (38,6%). Podobnie deklarowali przedsiębiorcy związani
z branżą hotelarską oraz przedsiębiorcy świadczący usługi o charakterze gastronomicznym
(odpowiednio 37,1% oraz 36,7%). Pod względem lokalizacji odpowiedzi nie są
zróżnicowane. Jeśli chodzi o zasięg działalności, przedsiębiorstwa regionalne i ogólnopolskie
nieco częściej wskazywały na wydłużenie czasu dokonywania płatności (21,4% i 18,6%).
Opóźnienia te skróciły się dla marginalnej ilości większych przedsiębiorstw (6,1%).Wskaźnik
koniunktury dla opóźnień w płatnościach za sprzedawane usługi przez daną jednostkę wynosi
-16,7%, co oznacza minimalny spadek. Najbardziej wyraźny spadek koniunktury dostrzega
się w przypadku przedsiębiorstw regionalnych oraz ogólnopolskich (kolejno -30% i -38,1%).
Wykres 11. Wskaźnik koniunktury – opóźnienia w płatnościach
OGÓŁEM

GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ

LOKALIZACJA

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI

WIELKOŚĆ
ZATRUDNIENIA

20%

0%

-20%

-16,7%

-15,6%

-6,3%

-10,5%
-25,0%

-40%

-10,3%

-15,7% -17,6%

-15,9%

-20,0%

-30,0%
-38,1%

-60%
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Wykres 12. Opóźnienia w płatnościach –wyniki dla
Małopolski na tle tendencji ogólnokrajowych
20%

0%

-20%

-11,3%
-17,7%

-17,2%

-15,6%

-40%

Na poziomie ogólnopolskim obserwuje się
minimalnie ujemne zmiany koniunktury firm
związanych z zakwaterowaniem i gastronomią
(-17,7%). Analogicznie sytuacja przedstawia
się w przypadku małopolskich przedsiębiorstw
tej branży (-17,2%). Przedsiębiorstwa związane
z organizowaniem turystyki w Małopolsce i na
poziomie kraju również wykazały minimalnie
ujemne saldo koniunktury (kolejno -15,6%
oraz -11,8%).

W ciągu ostatnich trzech miesięcy większość pytanych przedsiębiorstw nie zarejestrowała
zmian w długości opóźnień w płatnościach za wykonane usługi (83,5%). 15,5%
respondentów oświadczyło, że opóźnienia te się wydłużyły, a 1%, że się skróciły.
Wykres 13. Wskaźnik koniunktury – opóźnienia w płatnościach za wykonane usługi
OGÓŁEM

GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ

-14,5%

-11,4% -12,9%

LOKALIZACJA

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI

WIELKOŚĆ
ZATRUDNIENIA

20%

0%

-20%

-20,0%

-15,8%

-13,1%

-10,6%
-16,3% -15,6%

-14,4% -15,2%

-21,4%

-40%

Wskaźnik koniunktury dla opóźnień w płatnościach za wykonane usługi wynosi -14,5%, co
oznacza minimalną zmianę w kontekście danej kategorii. We wszystkich badanych rodzajach
działalności i kategoriach przedsiębiorstw wskaźnik koniunktury odnotował umiarkowany
spadek, przy czym wartości oscylowały między -10,6% dla lokalnych przedsiębiorców,
a -21,4% dla firm o regionalnym zasięgu działalności.
17 | S t r o n a

Ceny
Ceny usług sprzedawanych przez badane jednostki pozostały bez zmian – tak zadeklarowało
72% respondentów. 13,5% przedsiębiorstw wskazywała, że ceny świadczonych usług rosły,
natomiast 14,5%, że spadały. Koniunktura nie zmieniła się zatem w tym zakresie
w IV kwartale.
Ceny za usługi sprzedawane przez organizatorów turystyki, usługodawców z obszaru
zakwaterowania czy gastronomii, pozostawały na takim samym poziomie (zbliżone odsetki
dla wariantu „pozostają bez zmian”: 70%, 70%, ok. 77%). Wzrost cen wskazało więcej
ankietowanych podmiotów z Krakowa niż firm zlokalizowanych poza nim (ok. 17,8% wobec
9,1%) Zarówno przedsiębiorcy o lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej
skali działalności w zdecydowanej większości ocenili, że wysokość cen nie uległa zmianie
(ok. 80%, 86%, 77% i 60%). Większe przedsiębiorstwa częściej niż mikropodmioty
deklarowały wzrost cen (21,2% wobec 12% dla przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób).
Ogółem wskaźnik koniunktury w zakresie cen usług dla badanych przedsiębiorstw nie uległ
zmianie (-1%). Znaczące różnice w zakresie cen usług obserwuje się ze względu na główną
działalność podmiotów: organizatorzy turystyki odnotowali minimalny wzrost koniunktury
(+12,9%), natomiast w branży hotelarskiej widoczny był umiarkowany jej spadek (-15,7%).
Zmian nie odnotowano z kolei w działalności związanej z gastronomią. Dysproporcje
widoczne były także ze względu na zasięg działalności: regionalne firmy zaobserwowały
niewielki wzrost cen usług (14,3%), podczas gdy w innych przedsiębiorstwach poziom cen
pozostał bez zmian.
Wykres 14. Wskaźnik koniunktury – ceny usług
OGÓŁEM

GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ

LOKALIZACJA

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI

WIELKOŚĆ
ZATRUDNIENIA

40%
14,3%

12,9%

20%

0,0%

6,9%

3,0%

1,3%

0%
-1,0%
-20%

-15,7%

-9,1%

-4,5%

-4,7%

-1,8%

-40%
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Wykres 15. Ceny usług – wyniki dla Małopolski na
tle tendencji ogólnokrajowych
20%
12,9%

0%
-0,4%

-9,8%

-8,5%

W zakresie zmian w cenach usług badane
podmioty nie różnicowały się w grupie firm
związanych zakwaterowaniem i wyżywieniem na
tle tendencji ogólnokrajowych. W przypadku
podmiotów związanych z organizowaniem
turystyki z Małopolski dostrzega się minimalny
wzrost koniunktury, natomiast wśród firm
z całego kraju nie obserwuje się zmian
koniunktury w zakresie cen usług.

-20%

3.3. Bariery działalności
Wśród przedstawicieli ogółu badanych firm 4,5% zadeklarowało brak barier w prowadzeniu
działalności. W przypadku firm należących do sekcji I PKD (Działalność związana
z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi) było to 3,8%, podczas gdy w skali kraju
brak barier deklarowało 10,5% przedstawicieli firm należących do sekcji I. Przedstawiciele
firm z województwa małopolskiego, należących do działu 79 sekcji N (Działalność
organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność
usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związanej) nie obserwowali barier
działalności w 5,7% przypadków, co jest podobnym do obserwowanego wyniku dla całego
kraju (4,6%).
Barierą odczuwaną przez największy odsetek badanych przedsiębiorców z Małopolski jest
niedostateczny popyt (ok. 64%). Kolejnymi pod względem częstości występowania barierami,
wskazywanymi przez zbliżony odsetek respondentów, były niepewność ogólnej sytuacji
gospodarczej (45,5%) oraz konkurencja firm krajowych (43%). W przypadku badanych firm
należących do sekcji I, trzy pierwsze bariery pod względem częstości wskazań to:
niedostateczny popyt (62,3%), koszty zatrudnienia (46,9%) oraz niepewność ogólnej sytuacji
gospodarczej (45,4%). Dla badanych firm z województwa małopolskiego, należących do
działu 79 sekcji N, trzy najczęściej wymieniane bariery to: niedostateczny popyt (67,1%),
niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej (45,7%) oraz konkurencja firm krajowych (41,4%).
Na tle tendencji ogólnokrajowych obserwuje się różnice we wskazaniach dotyczących barier
ze względu na typ działalności. Dla usługodawców związanych z zakwaterowaniem
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i wyżywieniem główne bariery to: koszty zatrudnienia (64,3%), niedostateczny popyt (54,3%)
oraz konkurencja firm krajowych (48,6%). Natomiast dla przedsiębiorców z sekcji N, 79
podstawowe i najczęściej wskazywane bariery to: niedostateczny popyt (57,9%), koszty
zatrudnienia i wysokie obciążenia na rzecz budżetu (po 50,5%).
Wykres 16. Bariery działalności badanych przedsiębiorstw z województwa małopolskiego w IV kwartale
2012 (wskaźnik intensywności odczuwania każdej z barier
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Wśród rzadziej wymienianych przez respondentów z Małopolski barier znalazły się wysokie
obciążenia na rzecz budżetu (36,5%), wskazane przez 37,7% przedstawicieli firm z sekcji I
oraz 34,3% przedstawicieli firm z sekcji N. W badaniu ogólnopolskim wskazał je większy
odsetek respondentów, odpowiednio 48,5% oraz 50,5%. Blisko co trzeci pytany (29,9%)
2

Wskaźnik intensywności odczuwania każdej z barier – udział procentowy firm wskazujących daną barierę
w sumie przedsiębiorstw zgłaszających bariery.
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wskazał na niejasne i niespójne przepisy prawne, w tym 29,2% małopolskich przedsiębiorców
z sekcji I i 28,6% z sekcji N. Dla danych dla całego kraju odsetki wynosiły odpowiednio
25,4% oraz 31,4%. Pozostałe bariery w obydwu badaniach wskazywało po kilka do
kilkunastu procent respondentów.
W pytaniach wielokrotnego wyboru, jakim jest pytanie o bariery działalności, wyniki
przedstawiane są na dwa sposoby. W pierwszym etapie obliczane są jako wskaźniki
intensywności odczuwania każdej z barier, natomiast w drugim jako wskaźniki struktury
sygnalizowanych barier – prezentowany jest rozkład procentowy wskazanych barier w sumie
zgłoszonych barier.
W badanych przedsiębiorstwach z Małopolski najczęściej występującą w IV kwartale 2012
barierą był niedostateczny popyt, stanowiący 20,9% ogółu barier. Kolejne pod względem
częstości występowania bariery to niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej (14,9%) oraz
konkurencja firm krajowych (14,1%). Koszty zatrudnienia stanowiły 13,9% ogółu wszystkich
barier, wysokie obciążenia na rzecz budżetu oraz niejasne i niespójne przepisy prawa zebrały
odpowiednio 11,9% i 9,5% wskazań. Pozostałe bariery stanowiły w sumie 13,4% wszystkich
barier.
Wykres 17. Wskaźnik struktury sygnalizowanych barier
brak barier

niedostateczny popyt

niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej

11,9%

konkurencja firm krajowych

13,9%
9,5%
14,1%

13,4%

3,3%

koszty zatrudnienia

2,8%

wysokie obciążenia na rzecz budżetu

2,5%

niejasne i niespójne przepisy prawne

2,1%
1,5%
14,9%

2,8%

konkurencja firm zagranicznych

niedobór powierzchni usługowej i/lub wyposażenia

20,9%
trudności z uzyskaniem kredytu

niedobór wykwalifikowanej kadry

inne

21 | S t r o n a

3.4. Ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw w okresie Świątecznym.
W szczegółowej analizie danych widać, iż w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz Sylwestra
zainteresowanie usługami oferowanymi przez przedsiębiorstwa zasadniczo nie zmieniło się
(51%). Saldo koniunktury odnotowało niewielki spadek (-11%). Podmioty działające
w branży hotelarskiej nieco częściej wskazywały wzrost zainteresowania (27,1%). Z kolei
jeśli chodzi o zasięg działalności, spadek zaobserwowały podmioty regionalne (57,1%). Pod
względem wielkości zatrudnienia lepiej wyglądała sytuacja w większych przedsiębiorstwach,
gdzie większy odsetek respondentów udzielił odpowiedzi „wzrosło” (39,4% w porównaniu do
15%).
Wykres 18. Wskaźnik koniunktury – zainteresowanie w okresie świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra.
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Badani wskazywali najczęściej, że obecny sezon zimowy nie przełożył się na większą
popularność Małopolski w porównaniu z okresem ubiegłorocznym. 46,5% uważało, że
zainteresowanie ich podmiotem pozostało bez zmian, w 41% firm odnotowano spadek. Taka
sytuacja spowodowała wyraźny spadek koniunktury (-28,5%). Z opinią, że zainteresowanie
jednostką było większe niż w ubiegłym sezonie, zgodziło się najwięcej podmiotów z branży
gastronomicznej (13,3%), przedsiębiorców działających międzynarodowo (16,9%)
i przedstawicieli większych przedsiębiorstw (24,2%). Ponadto nieco większą popularność
Małopolski wskazywali częściej przedsiębiorcy zlokalizowani w Krakowie (16,8%).
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Wykres 19. Wskaźnik koniunktury – zainteresowanie podmiotem w sezonie zimowym
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3.5. Prognoza sytuacji gospodarczej na I kwartał 2013 roku
Ogólna sytuacja przedsiębiorstwa
Większość respondentów była zdania, że w okresie od stycznia do marca sytuacja ich
przedsiębiorstw pozostanie bez zmian (51%). Jedna czwarta osób biorących udział w badaniu
prognozowała poprawę (25%). 24% rozmówców wyraziło opinię, że ogólna sytuacja
gospodarcza ich jednostek się pogorszy, co oznacza przewidywany jest brak zmian
w koniunkturze w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Wyniki dla firm oferujących usługi
związane z zakwaterowaniem i gastronomią są jednakowe dla wariantu „pogorszy się”
(po 30%). Ponad jedna trzecia przedsiębiorstw związanych z branżą turystyczną liczy na
poprawę sytuacji gospodarczej (34,3%).
Ogółem prognozy respondentów wskazują na brak zmian w sytuacji przedsiębiorstw
w okresie od stycznia do marca (+1%). Niewielki spadek koniunktury stanie się udziałem
przedsiębiorstw z branży gastronomicznej (-15%) oraz działających na rynku lokalnym
(-16,7%). W opinii respondentów umiarkowany wzrost zaobserwują podmioty z branży
turystycznej (+21,4%) oraz firmy o zasięgu międzynarodowym (+16,9%). Dla pozostałych
kategorii nie jest prognozowana zmiana ogólnej koniunktury.
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Wykres 20. Wskaźnik koniunktury – prognoza zmiany ogólnej sytuacji gospodarczej w I kwartale 2013
OGÓŁEM

GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ

LOKALIZACJA

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI

WIELKOŚĆ
ZATRUDNIENIA

40%
21,4%

16,9%

20%
5,9%

1,0%

0,0%

0,0%

0,6%

3,0%

0%
-4,0%

-5,7%
-20%

-15,0%

-16,7%

-40%

Wykres 21. Przewidywana ogólna sytuacja
gospodarcza od stycznia do marca – porównanie
danych ogólnopolskich z danymi dla Małopolski
40%
21,4%
20%

0%
-10,0%

-20%
-21,7%
-40%

-30,8%

Firmy małopolskie nie przewidują w I kwartale
2013 roku zmian w zakresie usług związanych
z gastronomią i zakwaterowaniem, minimalnie
ujemne zmiany obserwuje się w przypadku
przedsiębiorstw w Sekcji I. Natomiast w zakresie
działalności
organizatorów
turystyki,
dla
Małopolski dane przewidują w przyszłym
kwartale minimalny wzrost. Tymczasem w Sekcji
N prognozowany jest wyraźny spadek
koniunktury.

Popyt
46,5% osób biorących udział w badaniu była zdania, iż popyt na usługi oferowane przez ich
jednostkę nie zmieni się w okresie od stycznia do marca 2013. 28,5% respondentów uważało,
że popyt w tym czasie spadnie. Wzrost popytu wskazało 25% badanych. Jednak większość
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badanych spodziewa się w analizowanym okresie stabilizacji popytu niezależnie od typu
działalności, lokalizacji czy zasięgu. Odsetki odpowiedzi „pozostanie bez zmian” wahają się
między 25% (większe przedsiębiorstwa) a 55,6% (podmioty o zasięgu ogólnopolskim).
Saldo koniunktury odzwierciedla panujące wśród respondentów przekonanie o braku zmian
w popycie na usługi od stycznia do marca (-3,5%). Umiarkowany wzrost przewidywany jest
wśród organizatorów turystyki, regionalnych przedsiębiorców, podmiotów prowadzących
międzynarodową działalność (po +14,3%) oraz większych przedsiębiorstw (+12,1%).
Jednocześnie minimalny spadek w aspekcie popytu na usługi w I kwartale 2013 spodziewany
jest w branży gastronomicznej (-21,7%), wśród podmiotów zlokalizowanych poza Krakowem
(-12,1%), działających na rynku lokalnym (-22,7%) oraz ogólnopolskim (-11,6%).
Wykres 22. Wskaźnik koniunktury – zmiana popytu w I kwartale 2013
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Wykres 23. Przewidywany popyt na usługi od
stycznia do marca – porównanie danych
ogólnopolskich z danymi dla Małopolski
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Ogólnopolskie dane na temat przewidywanego
popytu na usługi związane z działalnością
turystyczną w I kwartale 2013 znacznie różnią
się od danych dla Małopolski. Według analiz
GUS wielkość popytu wyraźnie spadnie w
Sekcji N79, podczas gdy dane dla Małopolski
przewidują umiarkowany wzrost. Prognozy
dla branży związanej z zakwaterowaniem i
gastronomią są zbliżone - przewidywany jest
minimalny spadek koniunktury.

25 | S t r o n a

Zatrudnienie
Zdecydowana większość respondentów wyraziła pogląd, że w okresie od stycznia do marca
zatrudnienie w ich firmach pozostanie bez zmian (86,5%). Ogółem, prognozowany wzrost
dotyczy 7,5% badanych. Największego spadku zatrudnienia spodziewają się przedsiębiorcy
o lokalnym zasięgu działalności (10,6%). Z kolei największy wzrost prognozują podmioty
działające na terenie województwa (21,4%).
Na podstawie salda koniunktury stwierdzić można, że niemal we wszystkich typach badanych
przedsiębiorstw w I kwartale 2013 zatrudnienie pozostanie bez zmian– wartość wskaźnika
koniunktury dla ogółu przedsiębiorstw wynosi +1,5%. Minimalny wzrost zatrudnienia
prognozowany jest dla przedsiębiorstw o zasięgu regionalnym (+14,3%) oraz dla firm
powyżej 10 pracowników (+15,2%).
Wykres 24. Wskaźnik koniunktury – zmiany zatrudnienia w I kwartale 2013
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Wykres 25. Przewidywane zmiany zatrudnienia od
stycznia do marca – porównanie danych ogólnopolskich
z danymi dla województwa małopolskiego
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Ogólnopolskie dane na temat zatrudnienia
nieco różnią się w stosunku do danych
dotyczących Małopolski. W zakresie Sekcji
I oraz Sekcji N, 79 w danych GUS
obserwuje się minimalne ujemne zmiany
salda koniunktury, podczas gdy dla
przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie
Małopolski nie przewiduje się zmian.

-40%
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Sprzedaż
48% badanych wyraziło pogląd, iż od stycznia do marca sprzedaż usług przez ich firmy
„pozostanie bez zmian”, 26,5% respondentów wskazało na wariant „wzrośnie”, natomiast
wariat „spadnie” został wskazany przez 25,5% badanych. Z małymi wyjątkami (firmy
o zasięgu regionalnym) przedsiębiorcy w niemal każdej z grup wskazywali, że kolejny
kwartał nie przyniesie ani spadku, ani wzrostu sprzedaży usług, Zaowocowało to brakiem
zmian ogólnego wskaźnika koniunktury w tym zakresie.
Ogólny wskaźnik koniunktury pozostaje bez zmian. Wyraźny wzrost prognozowany jest dla
przedsiębiorstw o regionalnym zasięgu działalności (+28,6%). Według respondentów
minimalne pogorszenie wyników sprzedaży mają w perspektywie usługodawcy działający na
rynku lokalnym oraz ogólnopolskim (kolejno -12,1% i -11,6%).
Wykres 26. Wskaźnik koniunktury (saldo odpowiedzi) – zmiana sprzedaży w I kwartale 2013
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Wykres 27. Przewidywane zmiany sprzedaży od
stycznia do marca – w Polsce i w Małopolsce
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Dane dla Małopolski uzyskane w badaniu są
bardziej optymistyczne niż przesłanki płynące
z zestawień GUS. Zdaniem respondentów
firmy organizujące działalność turystyczną
czeka niewielki wzrost sprzedaży (+18,6%).
Firmy zajmujące się zakwaterowaniem
i gastronomią nie odnotują zmian, gdy
tymczasem minimalnie ujemne zmiany – jak
wynika z danych GUS – dotkną Sekcję I,
a wyraźny spadek obserwowany będzie
w Sekcji N.
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Moce produkcyjne
74% badanych prognozuje moce produkcyjne ich przedsiębiorstwa na I kwartał 2013 jako
wystarczające. 8% respondentów przewiduje, że są zbyt małe. Biorąc pod uwagę zasięg
działalności, wszystkie rodzaje jednostek czeka dobra koniunktura (wyraźnie dodatnie
wskaźniki koniunktury dla poszczególnych respondentów). Nieco większe różnice obserwuje
się w przypadku wariantu „zbyt duże” w grupie wyróżnionej ze względu na wielkość
zatrudnienia (30,3% dla większych przedsiębiorstw wobec 15,6% dla mikroprzedsiębiorstw).
Sytuacja finansowa
46,5% badanych prognozuje, że w I kwartale nie zmieni się sytuacja finansowa ich
przedsiębiorstw. 30,5% badanych przewiduje, że w okresie od stycznia marca sytuacja ta
pogorszy się, zaś 23% respondentów uważa, że ulegnie ona poprawie.
Poprawę wyników finansowych prognozowało najwięcej spośród przedstawicieli
organizatorów turystyki (31,4%) Najczęściej na możliwą poprawę sytuacji finansowej
wskazywali reprezentanci regionalnych przedsiębiorstw (50%), najrzadziej zaś firmy
o lokalnym zasięgu działalności (12,1%).
Ogólne saldo koniunktury jest ujemne, jednak nie wskazuje na zmianę sytuacji finansowej
w Małopolsce w kolejnym kwartale (-7,5%). Wyraźny spadek koniunktury ma spotkać branżę
hotelarską i gastronomiczną (-14,3% i -21,7%), a biorąc pod uwagę zasięg działalności –
podmioty funkcjonujące na rynku lokalnym oraz ogólnopolskim (odpowiednio -24,2% oraz
-11,6%). Tymczasem niewielki wzrost koniunktury mają odczuć przedsiębiorstwa o zasięgu
regionalnym (+14,3%).
Wykres 28. Wskaźnik koniunktury – zmiana sytuacji finansowej w I kwartale 2013
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Wykres 29. Przewidywane zmiany sytuacji
finansowej od stycznia do marca – w Polsce
i w Małopolsce
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Z danych ogólnopolskich wnioskować można,
iż w I kwartale 2013 zajdą minimalnie
negatywne zmiany w sytuacji finansowej
przedsiębiorstw związanych z sektorem
turystycznym. Podobną tendencję obserwuje
się w przypadku małopolskich przedsiębiorstw
zajmujących się hotelarstwem i gastronomią.
Natomiast małopolskie firmy związane
z organizacją
turystyki
przewidują
umiarkowany
wzrost
koniunktury
w odniesieniu do sytuacji finansowej.

-40%

Źródła finansowania działalności
Dla przeważającej większości badanych firm źródłem finansowania w kolejnym kwartale
będą środki własne (94,5%). Wynik ten jest zbliżony dla obydwu badanych sekcji PKD.
Ponadto wyniki te zbliżone są do prognoz ogólnopolskich. Drugim najczęściej
wykorzystywanym źródłem finansowania będzie krajowy kredyt bankowy, z którego
w I kwartale 2013 chce skorzystać 9,5% badanych przedsiębiorstw. Po ten sposób pozyskania
funduszy na działalność sięgną jednostki zajmujące się zakwaterowaniem i gastronomią oraz
w mniejszym stopniu organizatorzy turystyki (12,3% i 4,3%). Oba wyniki są jednak znacznie
niższe od tych pochodzących z prognoz ogólnopolskich. Pozostałe źródła finansowania
posłużą niewielkiemu odsetkowi badanych podmiotów, co pozostaje w zgodzie z ogólnymi
prognozami.
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Wykres 30. Źródła finansowania działalności w okresie od stycznia do marca
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30% ankietowanych podmiotów nie przewiduje zmian w wielkości nakładów inwestycyjnych
w ciągu najbliższych trzech miesięcy. 8,5% zakłada, że nakłady te wzrosną, zaś 3,5%
badanych wskazuje, że nakłady inwestycyjne ulegną zmniejszeniu. 33% respondentów nie
przewiduje podjęcia inwestycji z uwagi na aktualny brak takiej potrzeby. Co czwarty
respondent (25%) nie planuje podjęcia inwestycji ze względu na brak środków.
Dla każdej grupy przedsiębiorstw w dolnym wierszu przedstawiono dane surowe, zaś
w górnym przekształcone w celu obliczenia wskaźnika koniunktury (odsetki dla trzech
pierwszych odpowiedzi przeliczone proporcjonalnie tak, by sumowały się do 100%).
Analizując dane pod kątem salda koniunktury obserwuje się
nakładów inwestycyjnych prognozowanych na kolejny kwartał
zmiany dotyczy kategorii respondentów wyróżnionych w
przedsiębiorstw działających regionalnie, w których nakłady
kwartale umiarkowanie spadną (-12,5%). Wyraźna dodatnia
przykładzie badanych firm o zasięgu lokalnym (+28%).

ogółem minimalny wzrost
(+11,9%). Wzrost lub brak
strukturze, za wyjątkiem
inwestycyjne w kolejnym
zmiana widoczna jest na
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Wykres 31. Wskaźnik koniunktury – zmiana nakładów inwestycyjnych w I kwartale 2013

OGÓŁEM

GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ

LOKALIZACJA

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI

WIELKOŚĆ
ZATRUDNIENIA

40%
28,0%

24,0%
20%

11,9%

7,7%

6,1%

21,1%
10,6%

14,3%

13,5%

5,4%

9,2%

0%

-12,5%

-20%

Wykres
32.
Przewidywane
zmiany
nakładów
inwestycyjnych od stycznia do marca – w Polsce
i w Małopolsce
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Z danych ogólnopolskich wynika, że
przedsiębiorcy zakwalifikowani do Sekcji I
nie
prognozują
zmiany
nakładów
inwestycyjnych, podczas gdy podmioty
skategoryzowane
w
taki
sposób
z Małopolski przewidują umiarkowany
wzrost
nakładów
inwestycyjnych.
Podmioty należące do Sekcji N, 79,
przewidują umiarkowany spadek nakładów
inwestycyjnych, podczas gdy małopolscy
organizatorzy turystyki nie przewidują
zmian.

Ceny
Większość badanych przewidywała, iż ceny oferowanych przez nich usług nie ulegną zmianie
w I kwartale 2013 (79,5%). 12,5% respondentów deklarowało wzrost cen. Podwyżki cen mają
być bardziej odczuwalne w przypadku usług świadczonych przez przedsiębiorstwa
gastronomiczne (15%). Zależnie od zasięgu działalności przedsiębiorstw wyniki
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przedstawiają się następująco: odsetek wzrostów dla firm lokalnych wynosi 7,6%, dla firm
regionalnych 7,1%, dla przedsiębiorców ogólnopolskich i międzynarodowych – 14% i 16,9%.
Według prognoz respondentów, ceny rzadziej podwyższą mikroprzedsiębiorcy niż większe
przedsiębiorstwa (odpowiednio 10,8% oraz 21,2%), a także przedsiębiorcy zlokalizowani
poza Krakowem (8,1% wobec 16,8%).
Ogólne saldo koniunktury wskazuje, że ceny na usługi oferowane przez przedstawicieli
branży turystycznej w I kwartale 2013 nie zmienią się (+4,5%). Niewielki wzrost cen
zapowiedziały przedsiębiorstwa oferujące usługi gastronomiczne (+11,7%), zlokalizowane
w Krakowie (+11,9%) oraz zatrudniające więcej niż dziewięciu pracowników (+15,2%).
W pozostałych kategoriach prognozowane jest utrzymanie cen na tym samym poziomie.
Wykres 33. Wskaźnik koniunktury – przewidywana zmiana cen usług w I kwartale 2013
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Wykres 34. Przewidywane zmiany cen usług od
stycznia do marca – porównanie danych
ogólnopolskich z danymi dla Małopolski
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Dane GUS dla obu analizowanych sekcji
wskazują na brak zmian poziomu cen
oferowanych usług w kolejnym kwartale.
W podobny
sposób
prognozowały
małopolskie
przedsiębiorstwa
związane
z organizacją turystyki, a także firmy
prowadzące działalność gastronomiczną oraz
związaną z zakwaterowaniem (kolejno +10%
i +1,5%).
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Przewidywania dotyczące ferii zimowych
Ogółem badani byli zdania, iż okres ferii zimowych nie wpłynie na większe zainteresowanie
ich działalnością (57,5%). Wzrost zainteresowania przewidywało 26,5% badanych, natomiast
spadek – 16%. Najczęściej braku zmian zainteresowania spodziewają się organizatorzy
turystyki (74,3%), z kolei przedstawiciele badanych firm gastronomicznych (32,%) częściej
prognozują poprawę. Przewidywania dotyczące ferii zimowych różnią się także w zależności
od lokalizacji firmy, którą reprezentuje respondent. Poza Krakowem częściej spodziewany
jest wzrost zainteresowania (35,4% do 17,8%). Również respondenci prowadzący działalność
regionalną częściej widzą możliwość poprawy sytuacji w kolejnym kwartale (35,7%).
Rozkład odpowiedzi nie jest natomiast zróżnicowany, jeśli weźmie się pod uwagę wielkość
zatrudnienia.

4. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w IV kwartale 2012
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
z Małopolski sugeruje brak zmian koniunktury w IV kwartale 2012.

przedsiębiorstw

Wartość wskaźnika dla ogółu badanych przedsiębiorstw w województwie małopolskim
wyniosła +0,5%, co świadczy o utrzymaniu koniunktury na tym samym poziomie. Wskaźnik
ogólnego klimatu koniunktury był dodatni w przypadku organizatorów turystyki, podmiotów
zlokalizowanych w Krakowie, firm prowadzących działalność o zasięgu ogólnopolskim
i międzynarodowym, a także w wypadku większych przedsiębiorstw. Jednocześnie
największy, minimalny wzrost koniunktury odnotowali organizatorzy turystyki (+20%).
Wykres 35. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w IV kwartale 2013
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Umiarkowane pogorszenie koniunktury odnotowano wśród przedsiębiorstw działających
w branży gastronomicznej (-13,3%) oraz firm o zasięgu lokalnym i regionalnym
(odpowiednio -17,4% oraz -10,7%). Biorąc pod uwagę lokalizację, ogólny klimat koniunktury
pozostał na takim samym poziomie jak w III kwartale 2012 roku.
Wykres 36. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury.
Porównanie uzyskanych wyników dla Małopolski na tle
tendencji ogólnokrajowych
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Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury
dla firm z obu badanych Sekcji wg
danych GUS wskazuje na minimalne
pogorszenie
ogólnego
klimatu
koniunktury. W przypadku małopolskich
firm związanych z zakwaterowaniem oraz
gastronomią sytuacja pozostała bez
zmian. Natomiast wśród małopolskich
firm zajmujących się organizacją
turystyki zaobserwowano umiarkowaną
poprawę ogólnej koniunktury.

-40%
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4. Zestawienie wskaźników koniunktury dla Małopolski
Ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstw
Ogólna sytuacja gospodarcza badanych firm w II kwartale 2011 poprawiała się umiarkowanie
(+15,2%). W III kwartale nastąpił wzrost koniunktury i odpowiedzi przedstawicieli
podmiotów gospodarczych wskazywały na wyraźną poprawę ogólnej sytuacji gospodarczej
(+35,5%). W IV kwartale badani przedsiębiorcy z Małopolski zanotowali brak zmian
koniunktury (+8,1%). Ponownie minimalny wzrost koniunktury obserwowano w I oraz II
kwartale 2012 roku (odpowiednio +15% i +23%). W III oraz IV kwartale przedsiębiorcy
odnotowali brak zmian koniunktury (odpowiednio 8,5% i 0%). Badane przedsiębiorstwa
prognozują utrzymanie tego wyniku koniunktury w I kwartale 2013 roku (+1%).
Wykres 37. Ogólna sytuacja gospodarcza firmy – porównanie wskaźników koniunktury i ich składowych
dla II, III, IV kwartału 2011, I, II, III i IV kwartału 2012 oraz prognozy na I kwartał 2013
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Popyt na usługi
Popyt na usługi oferowane przez badane firmy z Małopolski w II kwartale 2011 roku nie
zmienił się (-4,9%), natomiast w III kwartale respondenci deklarowali już umiarkowany
spadek popytu (-23,2%). W IV kwartale popyt kształtował się na niezmienionym poziomie,
w I i II kwartale 2012 popyt umiarkowanie zmalał (odpowiednio -13,5% i -14,5%).
W III kwartale przedsiębiorcy odnotowali wyraźny spadek popytu na usługi, co miało miejsce
także w ostatnim kwartale 2012 roku (-30,8% i -29,5%). Zgodnie z prognozami, negatywna
tendencja ma zostać zahamowana – respondenci zakładają, że popyt na usługi zostanie na tym
samym poziomie w I kwartale 2013 roku.
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Wykres 38. Popyt na usługi – porównanie wskaźników koniunktury i ich składowych dla II, III, IV
kwartału 2011, I, II, III i IV kwartału 2012 oraz prognozy na I kwartał 2013
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Sprzedaż usług
Sprzedaż usług przez badane firmy w II kwartale 2011 roku nie zmieniła się (-8,8%).
W III kwartale respondenci zaobserwowali umiarkowany spadek koniunktury (-22,2%),
natomiast w IV kwartale zarejestrowali wyraźny wzrost wskaźnika koniunktury (+34,4%).
W I i II kwartale 2012 roku sprzedaż minimalnie spadła (odpowiednio -15,5% i -14,5%).
W III kwartale 2012 roku przedsiębiorcy zaobserwowali wyraźny spadek sprzedaży (-30,8%).
Sytuacja powtórzyła się także w IV kwartale. Na kolejne trzy miesiące badani przedsiębiorcy
przewidują brak zmian koniunktury pod względem sprzedaży usług (+1%.)
Wykres 39. Sprzedaż usług – porównanie wskaźników koniunktury i ich składowych dla II, III, IV
kwartału 2011, I, II, III i IV kwartału 2012 oraz prognozy na I kwartał 2013
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Sytuacja finansowa
Sytuacja finansowa badanych firm od II kwartału 2011 pogarszała się. W IV kwartale
odpowiedzi respondentów wskazywały na minimalny wzrost koniunktury (+11,5%). Jednak
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koniunktura ponownie pogorszyła się minimalnie w I i II kwartale 2012 (odpowiednio -21,5%
i -19,5%). Deklaracje respondentów wskazywały na wyraźne pogorszenie koniunktury
w zakresie sytuacji finansowej (-29,4) w III kwartale, tendencja spadkowa utrzymała się także
pod koniec roku. Badani spodziewają się jednak braku zmian koniunktury w zakresie sytuacji
finansowej w kolejnym kwartale (-7,5%).
Wykres 40. Sytuacja finansowa – porównanie wskaźników koniunktury i ich składowych dla II, III, IV
kwartału 2011, I, II, III i IV kwartału 2012 oraz prognozy na I kwartał 2013
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Ceny usług
Ceny usług oferowanych przez badane firmy w II kwartale 2011 roku minimalnie wzrosły
(+10,3%). W III kwartale w dalszym ciągu utrzymał się ich minimalny wzrost (+14,8%), zaś
zgodnie z danymi na IV kwartał ceny usług minimalnie spadły (-23%). W I, II, III oraz IV
kwartale 2012 ceny usług nie uległy zmianie (odpowiednio +9%, +5%, 0% i -1%.). Badani
w kolejnym kwartale również nie spodziewają się zmian w tym zakresie (+4,5%).
Wykres 41. Ceny usług – porównanie wskaźników koniunktury i ich składowych dla II, III, IV kwartału
2011, I, II, III i IV kwartału 2012 oraz prognozy na I kwartał 2013
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Zatrudnienie
W II i III kwartale 2011 nie odnotowano zmian zatrudnienia w badanych firmach, wskaźnik
koniunktury wyniósł odpowiednio -1,5% i -6,9%. Tendencja ta utrzymała się także
w IV kwartale 2011 (-5,3%). Koniunktura nie zmieniała się także w I, II oraz III kwartale
2012 (odpowiednio -3,5%, 2% oraz -7,5%). W IV kwartale 2012 roku odnotowano
minimalny spadek koniunktury (-12%). Badane przedsiębiorstwa spodziewają się, że
w I kwartale 2013 roku poziom zatrudnienia nie zmieni się (1,5%).
Wykres 42. Zatrudnienie – porównanie wskaźników koniunktury i ich składowych dla II, III, IV kwartału
2011, I, II, III i IV kwartału 2012 oraz prognozy na I kwartał 2013
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5. Nastroje w biznesie – weryfikacja prognoz
Poniższy wykres obrazuje prognozę przedsiębiorców sektora turystycznego w Małopolsce
oraz wyniki rzeczywiste koniunktury za IV kwartał 2012 roku. Zaznaczone kolorem białym
pola obrazują trafną prognozę respondentów. Kolorem zielonym zaznaczono pola prognoz
niezasadnie optymistycznych, a szarym bezzasadnie pesymistycznych.

Przedsiębiorcy sektora turystycznego z Małopolski w IV kwartale 2012 trafnie przewidzieli
zmiany poziomu zatrudnienia, które odnotowało minimalny spadek, a także zmiany
w sprzedaży usług, sytuacji finansowej oraz popytu na usługi. W tych trzech przypadkach,
zgodnie z prognozą, zanotowano wyraźny spadek koniunktury. W kwestii oceny ogólnej
sytuacji gospodarczej oraz przewidywanych cen usług, przedsiębiorcy z Małopolski byli
bezzasadnie pesymistyczni. Respondenci najbardziej pomylili się prognozując ogólną
sytuację gospodarczą. Pytani oczekiwali wyraźnego spadku, tymczasem nie zauważono zmian
podanego wskaźnika.
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6. Podnoszenie kwalifikacji w przedsiębiorstwach branży turystycznej w Małopolsce
Podnoszenie kwalifikacji pracowników
W większości badanych podmiotów (52,5%) w ostatnim roku pracownicy firm nie podnosili
kwalifikacji zawodowych. W grupie podnoszących kompetencje i kwalifikacje w szkoleniach
(47,5%), blisko co piąty pracodawca finansował tego typu aktywność we własnym zakresie
(19%) bądź korzystał ze szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (18,5%).
Rzadziej pracownicy podnosili kwalifikacje zawodowe na własną rękę (13,5%).
Podnoszenie poziomu kwalifikacji najrzadziej obserwowano w gastronomii, wśród
podmiotów spoza Krakowa, a także wśród lokalnych przedsiębiorców (odsetki dla
odpowiedzi „nie” to odpowiednio: 61,7%, 62,6% i 65,2%).
Pracodawcy najczęściej finansowali szkolenia w przedsiębiorstwach zajmujących się
turystyką (21,4%), w firmach zlokalizowanych w Krakowie (25,7%), działających na rynku
regionalnym (28,6%) oraz zatrudniających powyżej 10 pracowników (33,3%). Z unijnego
wsparcia nieco częściej korzystały branże związane z gastronomią (21,7%), firmy spoza
Krakowa (19,2%), o zasięgu międzynarodowym (22,1%) oraz więksi przedsiębiorcy (36,4%).

tak, w formie szkolenia
współfinansowanego
przez Unię Europejską

tak, w formie szkolenia
współfinansowanego
z innych źródeł

tak, samodzielnie

nie

liczebność

główna działalność
przedsiębiorstwa

tak, w formie
finansowanej przez
pracodawcę

D26. Czy pracownicy w Państwa firmie podnosili kwalifikacje zawodowe w ostatnim roku?

OGÓŁEM
działalność organizatorów turystyki

19%
21,4%

18,5%
18,6%

3%
5,7%

13,5%
24,3%

52,5%
38,6%

200
70

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe
gastronomia

18,6%
16,7%

15,7%
21,7%

1,4%
1,7%

11,4%
3,3%

58,6%
61,7%

70
60

Ocena szkoleń unijnych
Respondentów, którzy zadeklarowali uczestnictwo w szkoleniach współfinansowanych
z pieniędzy unijnych, poproszono o ich ocenę. Unijne szkolenia zostały wysoko ocenione
przez małopolskich przedsiębiorców – 29 na 37 pytanych uważało, że spełniły one ich
oczekiwania. Pozostałe 8 przedsiębiorstw oceniło je przeciętnie3.

3

Ze względu na niewielkie liczebności (N=37) dane dla pytania nie zostały przedstawione w przełamaniach na
podstawowe charakterystyki.
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Wykres 43. Ocena jakości szkoleń współfinansowanych przez Unię Europejską

8 os.

dobrze, spełniły nasze oczekiwania

przeciętnie

29 os.
N=37

Przedsiębiorcy, których pracownicy skorzystali ze szkoleń współfinansowanych przez Unię
Europejską, zostali zapytani o to, czy pracownicy biorący udział w tych szkoleniach nabyli
praktycznych umiejętności; 29 na 37 przedsiębiorców odpowiedziało twierdząco. Innego
zdania było 5 osób, zaś 3 osoby odpowiedziały, że nie wiedzą.
Wykres 44. Nabycie przez pracowników praktycznych umiejętności podczas szkoleń współfinansowanych
przez Unię Europejską
3 os.
5 os.

tak

nie

nie wiem

29 os.
N=37

6.1. Badania preferencji odnośnie szkoleń
Większość respondentów wskazało, że jest zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji
zawodowych swoich pracowników (67,5%). Z takiej możliwości nie chce skorzystać 28,5%
pytanych.
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Wykres 45. Zainteresowanie podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników
4,0%

tak

28,5%
nie

nie wiem

67,5%

N=200

Najczęściej chęć podnoszenia kwalifikacji wyraża kierownictwo wśród organizatorów
turystyki (80%) oraz w większych przedsiębiorstwach (90,9%).
Najmniejsze zainteresowanie szkoleniami wykazały podmioty z branży hotelarskiej
i gastronomicznej, mikroprzedsiębiorstwa, podmioty spoza Krakowa oraz firmy działające na
rynku lokalnym i ogólnopolskim, choć i tu odsetek wskazań pozytywnych oscylował między
57,6% a 65,1%.
D29. Czy w Państwa firmie kadra zarządzająca / kierownictwo
kwalifikacji zawodowych pracowników?
tak
OGÓŁEM
67,5%
główna
działalność organizatorów turystyki
80%
działalność
hotelarstwo / ośrodki
62,9%
przedsiębiorstwa
wypoczynkowe
gastronomia
58,3%

jest zainteresowane podnoszeniem
nie
28,5%
15,7%
32,9%

nie wiem
4%
4,3%
4,3%

liczebność
200
70
70

38,3%

3,3%

60

Na potrzeby badania wyodrębniano rodzaje szkoleń, które zostały przyporządkowane
konkretnym obszarom szkoleniowym:
1. Finanse, kadry i prawo
2. Umiejętności miękkie
3. Marketing i zarządzanie
4. Szkolenia specjalistyczne
5. Języki obce w biznesie, w tym obsługa klienta przez telefon.
Respondenci zostali poproszeni o wskazanie tych, w których najchętniej przeszkoliliby
swoich pracowników.
Przedsiębiorcy chcieliby przeszkolić pracowników przede wszystkim w obszarach
specjalistycznych (72,6%). Na umiejętności miękkie oraz na marketing i zarządzanie wskazał
taki sam odsetek pytanych (po 57%). Języki obce cieszyły się zainteresowaniem ponad
połowy pytanych (51,1%), nieco rzadziej wskazywano zaś finanse, kadry i prawo (28,9%).
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Wykres 46. Zainteresowanie podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników w wyodrębnionych na
potrzeby badania obszarach
1,50%

28,90%

finanse, kadry i prawo

51,10%
umiejętności miękkie
marketing i zarządzanie

57%

szkolenia specjalistyczne
72,60%

N=135

języki obce w biznesie, w tym obsługa
klienta przez telefon i Internet
żadne z powyższych

57%

Organizatorzy turystyki najchętniej widzieliby szkolenia specjalistyczne (75%), z marketingu
i zarządzania (53,6%) oraz umiejętności miękkich (51,8%).
Dla branży hotelarskiej najważniejsze są szkolenia z zakresu marketingu i zarządzania
(70,5%), a także umiejętności miękkich (65,9%) oraz języków obcych w biznesie (61,4%).
Podmioty działające w obszarze gastronomii najczęściej wskazywały na szkolenia
specjalistyczne (88,6%).
Jeżeli chodzi o pozostałe charakterystyki, na wszystkich poziomach analizy najczęściej
pojawiającą się odpowiedzią były szkolenia specjalistyczne.
marketing i zarządzanie

szkolenia specjalistyczne

języki obce w biznesie,
w tym obsługa klienta
przez telefon i internet

żadne z powyższych

liczebność

OGÓŁEM
działalność organizatorów turystyki
hotelarstwo / ośrodki
wypoczynkowe
gastronomia

umiejętności miękkie

główna
działalność
przedsiębiorstwa

finanse, kadry i prawo

D30. Proszę wskazać obszary, w jakich chcieliby Państwo szkolić swoich pracowników:

28,9%
25%
38,6%

57%
51,8%
65,9%

57%
53,6%
70,5%

72,6%
75%
56,8%

51,1%
48,2%
61,4%

1,5%
1,8%
2,3%

135
56
44

22,9%

54,3%

45,7%

88,6%

42,9%

0%

35
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Obszar – Finanse, kadry i prawo
Wśród pracodawców, którzy chcieliby szkolić pracowników w zakresie finansów, kadr oraz
prawa, największym zainteresowaniem cieszą się kursy na temat pozyskiwania funduszy na
rozwój (32 na 39 pytanych), następnie na zarządzanie finansami (25 pytanych) oraz na
rachunkowość i podatki (20 osób) Po 15 badanych wskazało kadry oraz szkolenia BHP,
rzadziej wybierano prawo w turystyce (6 pytanych)4.
D31. Jakie to szkolenia z zakresu finansów, kadr oraz prawa?
OGÓŁEM
pozyskiwanie funduszy na rozwój
zarządzanie finansami
rachunkowość i podatki
kadry (w tym płace, Kodeks Pracy, itp.)
BHP
prawo w turystyce
żadne z powyższych

82,1%
64,1%
51,3%
38,5%
38,5%
15,4%
5,1%

LICZEBNOŚĆ
(N=39)
32
25
20
15
15
6
2

Obszar – Umiejętności miękkie
Jeśli chodzi o szkolenia z zakresu umiejętności miękkich, pracodawcy najbardziej
zainteresowani byliby zajęciami z komunikacji i radzenia sobie z trudnym klientem (76,6%),
a także psychologią w biznesie, w tym pracą w stresie i zarządzaniem czasem (72,7%) oraz
obsługą klienta, w tym także telefoniczną i internetową (71,4%). Nieco mniejszy odsetek
wskazał na umiejętności interpersonalne (67,5%) oraz negocjacje (66,2%).
Organizatorzy turystyki najchętniej wskazywali na szkolenia z zakresu psychologii w biznesie
(wybrało je 82,8% respondentów).
Przedsiębiorcy z branży hotelarskiej najbardziej zainteresowani byli obsługą klienta (82,8%).
Firmy świadczące usługi gastronomiczne wskazywały na komunikację i radzenie sobie
z trudnym klientem (89,5%).
Szkolenie komunikacja i radzenie sobie z trudnym klientem częściej wskazywali więksi
przedsiębiorcy (94,7%), a także firmy prowadzące działalność lokalną (81%) i usytuowane
poza Krakowem (81,1%). 80% przedsiębiorców regionalnych wybrało kurs z zakresu
umiejętności interpersonalnych i obsługi klienta; taki sam odsetek podmiotów o zasięgu
międzynarodowym wskazał psychologię w biznesie, komunikację i radzenie sobie z trudnym
klientem oraz obsługę klienta.

4

Ze względu na małą liczbę odpowiadających (N=39), dane tego pytania nie zostały przedstawione w podziale
na główne charakterystyki.
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negocjacje

umiejętności
interpersonalne –
relacje i
komunikacja
w firmie

obsługa klienta w
tym przez telefon
i internet

żadne z powyższych

liczebność

OGÓŁEM
działalność organizatorów
turystyki
hotelarstwo / ośrodki
wypoczynkowe
gastronomia

komunikacja i
radzenie sobie
z trudnym klientem

główna
działalność
przedsiębiorstwa

psychologia
w biznesie, pracy
w stresie oraz
zarządzanie czasem

D32. Jakie to szkolenia z zakresu umiejętności miękkich?

72,7%
82,8%

76,6%
65,5%

66,2%
69%

67,5%
62,1%

71,4%
62,1%

2,6%
0%

77
29

65,5%

79,3%

65,5%

65,5%

82,8%

6,9%

29

68,4%

89,5%

63,2%

78,9%

68,4%

0%

19

Obszar – Marketing i zarządzanie
W przypadku szkoleń z marketingu i zarządzania, najchętniej wybieraną opcją było
podnoszenie kwalifikacji z zakresu podtrzymywania relacji z klientami i pozyskiwania
nowych (93,3%). Dużym zainteresowaniem cieszył się także marketing, w tym promocja
i reklama (88,3%). Nieco mniejsza ilość respondentów wybierała aspekt rozwijania
współpracy z innymi podmiotami, wprowadzanie na rynek produktu turystycznego oraz
efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, jednak i w tych przypadkach odsetek był
wyższy niż 60%.
Wszystkie podmioty bez względu na branżę najbardziej zainteresowane były szkoleniami
z zakresu podtrzymywania relacji i pozyskiwania nowych klientów. Dodatkowo taki sam
odsetek organizatorów turystki chętnie skorzystałby ze szkoleń z zakresu marketingu (90%).
Firmy zlokalizowane poza Krakowem znacznie częściej wybierały szkolenia z zakresu
efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem (82,% w porównaniu do 51,2% dla firm
w Krakowie).

podtrzymywanie relacji
z klientami i pozyskiwanie
nowych klientów w sieci

rozwijanie współpracy
z innymi podmiotami
w sektorze turystycznym

efektywne zarządzanie
przedsiębiorstwem

liczebność

OGÓŁEM
działalność organizatorów turystyki
hotelarstwo / ośrodki
wypoczynkowe
gastronomia

wprowadzenie na rynek
produktu turystycznego
i zarządzanie nim

główna
działalność
przedsiębiorstwa

marketing (w tym promocja
i reklama)

D33. Jakie to szkolenia z zakresu marketingu i zarządzania?

88,3%
90%
87,1%

64,9%
76,7%
67,7%

93,5%
90%
93,5%

67,5%
63,3%
71%

64,9%
53,3%
67,7%

77
30
31

87,5%

37,5%

100%

68,8%

81,3%

16
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Obszar – Szkolenia specjalistyczne
Przedsiębiorcy najczęściej wskazywali, że chcieliby, aby ich pracownicy wzięli udział
w specjalistycznych szkoleniach branży (65,3%). Do pozostałych szkoleń specjalistycznych,
które często wskazywali pracodawcy, zaliczyć można techniki kulinarne (49%), obsługę
klienta (42,9%) oraz umiejętności w zakresie obsługi komputera (37,8%). Na dalszych
miejscach znalazła się obsługa cateringowa (34,7%) oraz obsługa specjalistycznych
programów (27,6%).

obsługa cateringowa

nabycie umiejętności IT /
w zakresie obsługi komputera

obsługa specjalistycznych
programów

specjalistyczne szkolenie branży-

żadne z powyższych

liczebność

OGÓŁEM
działalność organizatorów
turystyki
hotelarstwo / ośrodki
wypoczynkowe
gastronomia

obsługa kelnerska

główna
działalność
przedsiębiorstwa

techniki kulinarne

D34. Z jakiego zakresu to szkolenia specjalistyczne:

49%
4,8%

42,9%
4,8%

34,7%
2,4%

37,8%
33,3%

27,6%
33,3%

65,3%
69%

7,1%
9,5%

98
42

68%

56%

48%

36%

20%

60%

12%

25

93,5%

83,9%

67,7%

45,2%

25,8%

64,5%

0%
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Przedsiębiorcy, którzy zainteresowani są szkoleniami pracowników w zakresie obsługi
programów, najczęściej wskazywali programy turystyczne / rezerwacyjne, tj. Sart czy Galileo
(5 osób), programy gastronomiczne, w tym Gastro (4 osoby), a także programy hotelarskie /
recepcyjne, tj. Amadeus (również 4 przedsiębiorcy).
D34a. Szkolenia obsługi jakich programów?
LICZEBNOŚĆ
(N=27)
Programy turystyczne / rezerwacyjne, np.
Sart, Galileo
Programy hotelarskie / recepcyjne, np.
Amadeus
Programy gastronomiczne, np. Gastro
Pakiet Office
Programy do obsługi sprzedaży, np. MFMag, Subiekt GT
Pogramy do tworzeni baz danych i analiz,
np. IBExpert, Statistica
Inne
Nie wiem / trudno powiedzieć

5
4
4
3
2
2
6
3

Wśród przedsiębiorców, którzy są zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji pracowników
w zakresie szkoleń specjalistycznych, blisko co trzeci był zainteresowany szkoleniami
z branży turystycznej (18 z 61 pytanych), w tym np. kurs organizatora turystyki. 17 pytanych
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wskazało na kursy z zakresu gastronomii, w tym dekoracja potraw i przepisy HACCP.
Respondenci zainteresowani byli także obsługą klienta (5 osób), kursami przewodnika,
a także historią sztuki i architekturą (3 osoby).
D34b. Jakie to szkolenia ze specjalistycznego szkolenia branży
LICZEBNOŚĆ
(N=61)
Szkolenie z branży turystycznej, np. organizator
turystyki
Gastronomia, np. przepisy HACCP, dekoracja
potraw
Obsługa klienta
Przewodnictwo, w tym górskie
Historia sztuki i architektura
Sport, np. sporty zimowe i wodne
Kursy muzealne
Organizacja i obsługa konferencji
Wiedza historyczna, w tym historia Krakowa
Pozyskiwanie klienta, w tym zagranicznego
Kursy sommelierskie (degustacja win)
Inne
Nie wiem / trudno powiedzieć
Brak odpowiedzi/odmowa odpowiedzi

18
17
5
4
3
2
2
2
2
2
2
9
3
1

Ocena skuteczności i efektywności szkoleń
Biorąc pod uwagę zgłoszone zapotrzebowanie na szkolenia, różnie oceniano zaproponowane
formy ich przeprowadzenia. Seminaria jednodniowe uzyskały 62,4% wskazań pozytywnych,
z czego 15,8% respondentów oceniła je bardzo dobrze. Podobnie rozkładały się odpowiedzi
jeśli chodzi o szkolenia 2-5 dniowe (66,2% odpowiedzi pozytywnych, gdzie 21,8% „bardzo
dobrze”). Wysoko oceniono także szkolenie na studiach podyplomowych – zaaprobowało tę
formę 57,1% badanych, przy czym dla 23,3% pomysł ten był „bardzo dobry”. Negatywnie
oceniono formę kursów e-learningowych i webinariów (ponad połowa wskazań
dezaprobujących), a także kursy semestralne (60,2% odpowiedzi negatywnych).
Wykres 47. Ocena poszczególnych form przeprowadzania szkoleń
0%

Szkolenia / seminaria jednodniowe
Szkolenia 2-5 dni
Szkolenia /kursy w formie e-learningu
Szkolenia/ kursy w formie webinariów

20%
9,8%

6,8%

Studia podyplomowe

10,5%

bardzo źle

60%

44,4%
27,1%

38,3%

33,1%

15,0%

33,8%

raczej dobrze

12,0%

21,8%

9,8%

13,5%

27,8%

12,0%
23,3%

bardzo dobrze

100%

15,8%

8,3%

36,1%

33,8%

raczej źle

80%

46,6%

17,3%

6,8%
12,0%

N=133

15,8%

12,8%

Kursy semestralne (zjazdy w weekendy)

40%

13,5%
10,5%
14,3%
17,3%

trudno powiedzieć
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Jeśli chodzi o jednodniowe seminaria, najchętniej skorzystaliby z nich organizatorzy turystyki
(67,3%) oraz firmy działające na rynku ogólnopolskim (70,4%). Bardzo dobrą ocenę
wystawiło tej formie szkolenia 21,6% podmiotów działających lokalnie. We wszystkich
analizowanych aspektach rozkład odpowiedzi pozytywnych był większy niż odpowiedzi
negujących, przy czym najmniejszą aprobatę wyrazili przedsiębiorcy o regionalnym zasięgu
(54,5% odpowiedzi „raczej dobrze” i „bardzo dobrze”).

bardzo
dobrze

trudno
powiedzieć

9,8%
3,6%

15,8%
9,1%

46,6%
50,9%

15,8%
16,4%

12%
20%

133
55

11,6%

23,3%

46,5%

14%

4,7%

43

17,1%

17,1%

40%

17,1%

8,6%

35

liczebność

raczej
dobrze

OGÓŁEM
działalność organizatorów
turystyki
hotelarstwo / ośrodki
wypoczynkowe
gastronomia

raczej źle

główna działalność
przedsiębiorstwa

bardzo źle

D35. Biorąc pod uwagę zgłoszone potrzeby szkoleniowe proszę ocenić wyszczególnione formy ich
przeprowadzenia pod względem skuteczności i efektywności. Szkolenia / seminaria jednodniowe

2-5-dniowe szkolenia najchętniej widzieliby przedsiębiorcy zajmujący się hotelarstwem
i gastronomią (kolejno 74,4% i 74,3% ocen pozytywnych), a także podmioty spoza Krakowa
(70,7%), firmy o regionalnym zasięgu (72,7%) oraz więksi przedsiębiorcy (76,5%). Skrajnie
złą ocenę dla tej formy wystawił co dziesiąty pytany, którego firma prowadzi lokalną
działalność (10,8%). Jednak i w tym przypadku wszystkie odpowiedzi częściej mają charakter
aprobujący.
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liczebność

raczej dobrze

trudno powiedzieć

raczej źle

OGÓŁEM
działalność organizatorów
turystyki
hotelarstwo / ośrodki
wypoczynkowe
gastronomia

bardzo źle
główna działalność
przedsiębiorstwa

bardzo dobrze

D36. Biorąc pod uwagę zgłoszone potrzeby szkoleniowe proszę ocenić wyszczególnione formy ich
przeprowadzenia pod względem skuteczności i efektywności. Szkolenia 2–5 dni

Mniejszym zainteresowaniem cieszą się szkolenia w formie e-learningu. Zdecydowana
większość podmiotów ocenia je negatywnie. Najniższą ocenę wystawiły firmy o zasięgu
ogólnopolskim oraz więksi przedsiębiorcy (odpowiednio ok, 44% i 53% wskazała odpowiedź
„raczej źle” lub „bardzo źle”). Jednocześnie to właśnie firmy działające na rynku
ogólnokrajowym najczęściej wybierały notę najbardziej pozytywną (18,5%). Wśród jednostek
spoza Krakowa, działających lokalnie lub regionalnie, oraz wśród mikroprzedsiębiorstw,
struktura wskazań pozytywnych przekraczała połowę.
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D37. Biorąc pod uwagę zgłoszone potrzeby szkoleniowe proszę ocenić wyszczególnione formy ich
przeprowadzenia pod względem skuteczności i efektywności. Szkolenia / kursy w formie e-learningu
(internetowe).
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Podobnie wyglądał rozkład odpowiedzi jeśli chodzi o kursy w formie webinariów. Mimo, iż
ta forma nie cieszyła się dużym uznaniem wśród badanych, dobrze oceniali ją przedsiębiorcy
działający regionalnie (63,3%). Dodatnie saldo ocen szkolenia internetowe uzyskały wśród
podmiotów prowadzących działalność związaną z zakwaterowaniem, firm zlokalizowanych
poza Krakowem, o lokalnym i regionalnym zasięgu, a także wśród małych przedsiębiorstw.
„Bardzo źle” tę formę oceniło 12,1% respondentów działających na rynku międzynarodowym
oraz co dziesiąty prowadzący większe przedsiębiorstwo.
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D38. Biorąc pod uwagę zgłoszone potrzeby szkoleniowe proszę ocenić wyszczególnione formy ich przeprowadzenia
pod względem skuteczności i efektywności. Szkolenia / kursy w formie webinariów (internetowe):
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Jeśli chodzi o propozycję szkoleń w formie weekendowych zjazdów, jedynie podmioty
działające w całej Polsce oraz o przychodach 50-100 tys., a także powyżej 500 tys., wystawiły
ocenę odchylającą się w kierunku pozytywnym (51,8%, 52,6%, 57,2%). Natomiast aż 81,8%
regionalnie działających podmiotów wybrało odpowiedź „bardzo źle” lub „raczej źle”.
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D39. Biorąc pod uwagę zgłoszone potrzeby szkoleniowe proszę ocenić wyszczególnione formy ich
przeprowadzenia pod względem skuteczności i efektywności. Kursy semestralne:
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Studia podyplomowe cieszyły się większym uznaniem pytanych. We wszystkich badanych
kategoriach więcej niż połowa respondentów przyznała im ocenę pozytywną. Jednocześnie
„bardzo dobrze” oceniło je 32,6% podmiotów działających w branży hotelarskiej, 29,5%
przedsiębiorstw o zasięgu ogólnopolskim i 27,6% o zasięgu międzynarodowym, a także
26,7% firm zatrudniających powyżej 10 pracowników. Za zdecydowanie złą tę ofertę uważało
16,2% podmiotów działających na rynku lokalnym oraz 13,3% mających siedzibę
w Krakowie. Odsetek odpowiedzi pozytywnych oscylował między 50,9% (organizatorzy
turystyki) a 70,4% (firmy o ogólnopolskim zasięgu), wyłączając podział ze względu na
przychód.
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D40. Biorąc pod uwagę zgłoszone potrzeby szkoleniowe proszę ocenić wyszczególnione formy ich
przeprowadzenia pod względem skuteczności i efektywności. Studia podyplomowe:
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