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1. Wstęp 

Firma PBS na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki działającego w strukturze 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeprowadziła badanie 

koniunktury w sektorze przedsiębiorstw związanych z turystyką w Małopolsce za 2 kwartał 

2012 roku. 

Łącznie przebadano 200 przedsiębiorstw z sektora turystycznego w województwie 

małopolskim, obejmującego podmioty gospodarcze zarejestrowane w Sekcji I (PKD 20071) – 

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi: Dział 055 (w dalszej 

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

części raportu określane jako "gastronomia") oraz w Sekcji N (PKD 2007) – Działalność 

w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca: Dział 079 – Działalność 

organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność 

usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związanej (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 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%). 

W przypadku przychodów badanych przedsiębiorstw w ostatnim roku obrotowym (2011) 

zdecydowanie najliczniej wskazywano na kwotę poniżej 50 tysięcy złotych (27,5%). 14,5% 

respondentów zadeklarowało w tym kontekście przychody na poziomie mieszczącym się 

w przedziale 50 tys. zł – 100 tys. zł, a 14% wskazało na przedział od 101 do 250 tysięcy zł. 

Na kwotę powyżej 500 tysięcy zł wskazało 18% respondentów. Graficzne przedstawienie 

szczegółowych danych znajduje się na Wykresie 1. 

Wykres 1. Przychody badanych przedsiębiorstw w ostatnim roku obrotowym (2011) 
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3. Wyniki badania 

3.1. Wprowadzenie 

Drugi kwartał 2012 roku należy rozpatrywać z uwzględnieniem trwającej dekoniunktury, 

której skutki są nadal odczuwalne zarówno w perspektywie globalnej, jak i lokalnej. 

Konieczne zatem było kontynuowanie polityki antykryzysowej w celu przywrócenia 

stabilności strefy euro oraz ogólnej stabilizacji gospodarczej na świecie. Uwagę od 

światowego kryzysu gospodarczego odwróciła na chwilę atmosfera piłkarskiej rywalizacji 

towarzysząca rozgrywkom EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie. 

Ostatni kwartał w USA w życiu politycznym charakteryzował się między innymi zaostrzeniem 

walki o prezydenturę między Barackiem Obamą a Mittem Romneyem. Rozgrywka polityczna 

– jak wskazują pierwsze obserwacje – będzie miała na celu dyskredytację programu 

republikanina i wzmocnienie wizerunku demokraty, który za obecną recesję gospodarczą 

obwinia poprzedniego prezydenta George W. Busha, wywodzącego się z obozu 

republikańskiego. W maju w Waszyngtonie doszło do spotkania przywódców państw G8. 

Głównym tematem spotkania było przyspieszenie wycofania wojsk z Afganistanu, a także 

kryzys gospodarczy w Europie. Kryzys ten nadal w równym stopniu dotyczy USA. Jak 

podsumowuje raport Systemu Rezerw Federalnych zamożność przeciętnej rodziny 

reprezentującej klasę średnią w Stanach Zjednoczonych w trakcie trzech lat kryzysu spadła 

o 40 proc. w zakresie życiowego dorobku. Istotnym rysem aktualnej polityki USA wydaje się 

też zaostrzenie sankcji paliwowych celem zablokowania eksportu ropy naftowej przez Iran. 

Presja ekonomiczna ma spowodować zaniechanie przez Iran intensywnej polityki nuklearnej. 

Godzi jednak ona bezpośrednio w światowe rynki oraz instytucje finansowe współpracujące 

z irańskim bankiem centralnym, może mieć zatem realny wpływ na destabilizację na rynku 

ropy naftowej. 

Wśród wydarzeń rzutujących na ostatni kwartał istotną rolę odgrywają także 

pozaekonomiczne czynniki kształtowania turystycznej koniunktury, do których zaliczają się 

klęski żywiołowe. Do najważniejszych tego typu wydarzeń o zasięgu globalnym zalicza się fala 

upałów w USA, która spowodowała śmierć kilku osób. Inną katastrofą naturalną była 

powódź, która odwiedziła na początku lipca południową Rosję, pochłaniając 150 ofiar. Upały 

paraliżowały również Europę powodując straty m.in. w Hiszpanii, gdzie temperatura 

miejscami przekraczała 40°C, oraz we Włoszech, gdzie będące skutkiem upałów i suszy 

pożary dotknęły wiele rejonów Sardynii. 

Wydarzeniem, które miało niebagatelny wpływ na koniunkturę turystyczną w Europie były 

czerwcowe Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, odbywające się w Polsce i na 

Ukrainie. Spowodowały one zwiększenie koniunktury w zakresie transportu publicznego 
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w Europie, EURO 2012 stanowiło bowiem istotny czynnik mobilności kibiców z wielu krajów 

Unii Europejskiej, jak również z całego świata. Dowodzą tego dane liczbowe dla samej tylko 

Polski – liczba startów i odlotów z lotnisk miast-gospodarzy oraz w Krakowie wynosiła łącznie 

3458, zaś liczba kursów kolejowych do Warszawy, Poznania, Wrocławia, Gdańska, a także 

Krakowa wynosiła 8 554. 

Pod względem politycznym ubiegły kwartał w Europie zdominowały wybory prezydenckie we 

Francji oraz zaprzysiężenie nowego rządu w Grecji. Ostatni kwartał przyniósł również 

zwiększenie pomocy dla Hiszpanii oraz próby oddolnych reform w tym kraju, m.in. 

zapowiedź podwyżki podatku VAT przez rząd hiszpański. Ponadto w wyniku ustaleń na 

szczycie UE potwierdzona została polityka wzmocnienia wspólnej waluty przez działania 

mające na celu stworzenie wspólnego nadzoru bankowego państw eurolandu. 

Na Polską sytuację polityczno-ekonomiczną w ostatnich trzech miesiącach wpływ miała 

organizacja EURO 2012. Imprezie towarzyszyły obawy związane z bojkotem przez unijnych 

polityków, mającym na celu zwrócenie uwagi na antydemokratyczne praktyki na Ukrainie. 

Zarzewiem konfliktu było przetrzymywanie w niehumanitarnych warunkach byłej premier 

Julii Tymoszenko. Sytuacja ta naświetliła problem łamania praw człowieka na Ukrainie 

i spowodowała silne protesty Zachodu. Do bojkotu ostatecznie jednak nie doszło. 

Polska stanowiła bazę noclegową dla większości drużyn narodowych biorących udział 

w turnieju. Przebywały tu reprezentacje Czech, Grecji, Rosji, Danii, Holandii, Niemiec, 

Portugalii, Chorwacji, Hiszpanii, Irlandii, Włoch i Anglii. Ponad 652 tys. kibiców obejrzało 

mecze na polskich stadionach. Kibice przyjechali do Polski z aż 110 krajów. Ponad 3 mln 

kibiców bawiło się w strefach kibica w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. 

Na ostatni kwartał w Polsce rzutowały jednak także negatywne wydarzenia. Były to 

nawałnice, które spowodowały wiele podtopień oraz zniszczenia lokalne. Początek sezonu 

przyniósł również upadek kilku biur podróży, wśród których znalazło się także biuro 

krakowskie. 

Sytuację w regionie kształtowało przede wszystkim EURO 2012. Małopolska, choć formalnie 

nie była gospodarzem tej imprezy, stanowiła bazę noclegową i treningową dla piłkarzy 

z Anglii, Holandii i Włoch, co przekładało się na rozwój infrastruktury turystycznej tego 

regionu. EURO 2012 przyczyniło się także do budowania oddolnych inicjatyw społecznych 

wśród lokalnej społeczności. Wyrazem tego była gościnność mieszkańców regionu wobec 

włoskich piłkarzy, która zyskała rozgłos w mediach lokalnych i ogólnopolskich. 

W Małopolsce odbyło się w ostatnim czasie kilka znaczących imprez kulturalnych, m.in. 

Summer Music Festival. Na początku lipca rozpoczęła się 11. edycja Letniej Szkoły 

Wyszehradzkiej. W ramach dwutygodniowych warsztatów 48-osobowa grupa młodzieży 

z Europy Środkowej i Wschodniej, Gruzji, Mongolii oraz Armenii analizuje bieżące problemy 

społeczne, polityczne i ekonomiczne. 
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3.2. Ocena sytuacji gospodarczej w II kwartale 2012 roku 

Ogólna sytuacja przedsiębiorstw w Małopolsce 

Ogólna sytuacja w zakresie prowadzonej działalności usługowej w ostatnich trzech 

miesiącach poprawiła się w przypadku 26,5% badanych przedsiębiorstw. Jednak relatywnie 

częściej badani odczuwali pogorszenie sytuacji (41,5%). W świetle tych danych badane 

przedsiębiorstwa w II kwartale 2012 zanotowały minimalny spadek koniunktury (-15%). 

Pogorszenie sytuacji częściej deklarowały podmioty prowadzące działalność związaną 

z zakwaterowaniem (51,4%) oraz firmy świadczące usługi z zakresu gastronomii (45%) niż te 

związane z organizacją turystyki (28,6%). Pogorszenie sytuacji odnotowali częściej 

przedsiębiorcy zlokalizowani poza Krakowem (42,5%). Z kolei analiza danych ze względu na 

zasięg działalności przedsiębiorstwa wskazuje, że pogorszenie się sytuacji w zakresie 

prowadzonych przez daną firmę usług odczuły podmioty funkcjonujące na rynku 

ogólnopolskim (blisko 51%). Natomiast prawie połowa firm działających w skali regionalnej 

zadeklarowała brak zmian w ich ogólnej sytuacji w ostatnich trzech miesiącach (45,5%). Na 

ogólną poprawę sytuacji wskazywały zaś częściej większe firmy niż mikroprzedsiębiorstwa 

(ok. 36,4% wobec 24,6%). 

Bieżącą sytuację gospodarczą określiło jako dobrą 41% badanych firm. Taki sam odsetek 

przedsiębiorstw ocenił ją jako zadowalającą. Natomiast 18% badanych zadeklarowało, iż 

w ich odczuciu jest zła. W związku z tym wskaźnik koniunktury zanotował minimalny wzrost 

(+23%). 

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

 
poprawiła się 

pozostała bez 
zmian 

pogorszyła 
się 

liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 26,5% 32,0% 41,5% 200 -15,0% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 35,7% 35,7% 28,6% 70 7,1% 
hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 24,3% 24,3% 51,4% 70 -27,1% 
gastronomia 18,3% 36,7% 45,0% 60 -26,7% 

lokalizacja Kraków 30,3% 30,3% 39,4% 66 -9,1% 
poza Krakowem 24,6% 32,8% 42,5% 134 -17,9% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 21,7% 33,3% 45,0% 60 -23,3% 
regionalny (dane województwo) 36,4% 45,5% 18,2% 22 18,2% 
ogólnopolski 13,6% 35,6% 50,8% 59 -37,3% 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 40,7% 22,0% 37,3% 59 3,4% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 24,6% 31,1% 44,3% 167 -19,8% 
większe przedsiębiorstwa 36,4% 36,4% 27,3% 33 9,1% 

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

poniżej 50 tys. zł 14,5% 30,9% 54,5% 55 -40,0% 
50 tys. zł - 100 tys. zł 31,0% 31,0% 37,9% 29 -6,9% 
101 tys. zł - 250 tys. zł 21,4% 46,4% 32,1% 28 -10,7% 
251 tys. zł - 500 tys. zł 35,0% 25,0% 40,0% 20 -5,0% 
powyżej 500 tys. zł  36,1% 30,6% 33,3% 36 2,8% 
nie wiem / trudno powiedzieć 31,3% 28,1% 40,6% 32 -9,4% 
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Ogólną sytuację gospodarczą zdefiniowało jako zadowalającą 45,7% ankietowanych 

przedsiębiorców sprofilowanych jako organizatorzy turystyki oraz około 47% respondentów 

z obszaru hotelarstwa. 43,3% ankietowanych firm o charakterze gastronomicznym 

zdefiniowała obecną sytuację jako dobrą. Bieżącą ogólną sytuację gospodarczą jako dobrą 

określali również częściej respondenci zlokalizowani w Krakowie niż poza Krakowem (47% 

wobec 38,1%). Usługodawcy działający na rynku lokalnym częściej wskazywali, że bieżąca 

sytuacja gospodarcza ich firmy jest dobra (46,7%). Natomiast większość przedsiębiorców 

o regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym zasięgu działalności zadeklarowało, iż jest 

ona zadowalająca (odpowiednio 50%, 49,2% i 

40,7%). Nieco częściej mikroprzedsiębiorstwa 

deklarowały, że sytuacja ta przedstawia się 

aktualnie dobrze (43,1% wobec 30,3% 

większych podmiotów). 

Saldo koniunktury dla badanych 

przedsiębiorstw w zakresie ogólnej sytuacji 

gospodarczej wyniosło +23%, co oznacza 

minimalny wzrost koniunktury w zakresie 

aktualnej sytuacji gospodarczej badanych 

jednostek. Wzrost koniunktury zanotowały 

przedsiębiorstwa ze wszystkich obszarów 

działalności. Analizując uzyskane wskaźniki 

koniunktury w kategorii zasięg działalności 

przedsiębiorstwa, relatywnie najwyższy 

A4. Jaka jest bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza Państwa jednostki? 

 
dobra zadowalająca zła liczebność 

wskaźnik 
koniunktury 

  OGÓŁEM 41,0% 41,0% 18,0% 200 23,0% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 44,3% 45,7% 10,0% 70 34,3% 
hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 35,7% 47,1% 17,1% 70 18,6% 
gastronomia 43,3% 28,3% 28,3% 60 15,0% 

lokalizacja Kraków 47,0% 39,4% 13,6% 66 33,3% 
poza Krakowem 38,1% 41,8% 20,1% 134 17,9% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 46,7% 30,0% 23,3% 60 23,3% 
regionalny (dane województwo) 40,9% 50,0% 9,1% 22 31,8% 
ogólnopolski 35,6% 49,2% 15,3% 59 20,3% 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 40,7% 40,7% 18,6% 59 22,0% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 43,1% 37,7% 19,2% 167 24,0% 
większe przedsiębiorstwa 30,3% 57,6% 12,1% 33 18,2% 

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

poniżej 50 tys. zł 36,4% 32,7% 30,9% 55 5,5% 
50 tys. zł - 100 tys. zł 48,3% 41,4% 10,3% 29 37,9% 
101 tys. zł - 250 tys. zł 50,0% 35,7% 14,3% 28 35,7% 
251 tys. zł - 500 tys. zł 35,0% 65,0% 0,0% 20 35,0% 
powyżej 500 tys. zł  50,0% 44,4% 5,6% 36 44,4% 
nie wiem / trudno powiedzieć 28,1% 40,6% 31,3% 32 -3,1% 

Wykres 2. Wskaźnik koniunktury – ogólna sytuacja 

gospodarcza przedsiębiorstw. Porównanie 

uzyskanych wyników dla Małopolski na tle tendencji 

ogólnokrajowych 
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wzrost (wyraźna zmiana) w kontekście zgromadzonych danych odnotowały firmy regionalne 

(+31,8%). Podobną wartość wskaźnika uzyskali przedsiębiorcy zakwalifikowani jako 

organizatorzy turystyki (+34,3%), a także badani z Krakowa (+33,3%). Zarówno 

mikroprzedsiębiorstwa jak i przedsiębiorstwa większe odnotowały minimalnie dodatnią 

zmianę koniunktury w analizowanym okresie (+24% i +18,2%). 

Wykres 3. Wskaźnik koniunktury (saldo odpowiedzi) – ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstw 

w Małopolsce 

 

Działalność organizatorów turystyki i usługodawców z obszaru zakwaterowania oraz 

gastronomii wg danych dla województwa 

małopolskiego, pod względem 

koniunkturalnym, przedstawia się inaczej niż 

tendencje ogólnokrajowe. Badane w 

Małopolsce przedsiębiorstwa świadczące 

usługi zakwaterowania i wyżywienia 

odnotowały minimalny wzrost wskaźnika 

koniunktury (+16,9%), podczas gdy 

przedsiębiorstwa tego typu z Polski nie 

odnotowały zmian (-2,7%). 

Przedsiębiorstwa świadczące usługi 

organizowania turystyki wg zgromadzonych 

przez GUS danych dla całej Polski nie 

zanotowały zmian koniunktury (-5,4%). W 

przypadku przedsiębiorstw działających jako 

organizatorzy turystyczni w województwie 

małopolskim obserwuje się wyraźne, 
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dodatnie zmiany w zakresie zmian salda koniunktury. Dla firm z Małopolski wskaźnik ten 

wynosi +34,3%. 

Zagwarantowany okres działania badanych firm z województwa małopolskiego wynosi 

średnio 16 miesięcy. Dla organizatorów turystycznych średnia ta wynosi 15 miesięcy, dla 

usługodawców świadczących usługi związane z zakwaterowaniem oraz gastronomią okres 

ten trwa średnio odpowiednio 14 i 18 miesięcy. Zarówno firmy z Krakowa i mieszczące się 

poza Krakowem w kontekście zagwarantowanego okresu działania wskazały 16 miesięcy. 

 
A9. Ile obecnie wynosi zagwarantowany okres działania Państwa jednostki? (w miesiącach) 

 średnia liczebność 

  OGÓŁEM 16 200 

główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 15 70 
hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 14 70 
gastronomia 18 60 

lokalizacja Kraków 16 66 
poza Krakowem 16 134 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 17 60 
regionalny (dane województwo) 18 22 
ogólnopolski 13 59 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 17 59 

wielkość zatrudnienia mikroprzedsiębiorstwa 14 167 
większe przedsiębiorstwa 22 33 

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

poniżej 50 tys. zł 8 55 
50 tys. zł - 100 tys. zł 14 29 
101 tys. zł - 250 tys. zł 16 28 
251 tys. zł - 500 tys. zł 22 20 

powyżej 500 tys. zł  30 36 
nie wiem / trudno powiedzieć 11 32 

Najdłuższy zagwarantowany okres działania zgłaszają przedsiębiorstwa o lokalnym, 

regionalnym i międzynarodowym zasięgu działalności (średnio 17, 18 miesięcy). Dłuższy 

zagwarantowany okres działania wskazały większe przedsiębiorstwa (średnio 22 miesięcy) 

w porównaniu do mikroprzedsiębiorstw (średnio 14 miesięcy). 

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 ogólnopolskich danych z Sekcji I z GUS 

(16 miesięcy dla usługodawców w tej grupie z Małopolski wobec średnio 41 miesięcy dla 

Sekcji I). Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku organizacji turystyki (Sekcja N, 79), 

gdzie różnica wynosi około 22 miesięcy. W Polsce podmioty z tej sekcji zgłosiły średni 

zagwarantowany okres działalności ponad 37 miesięcy względem ponad 15 miesięcy wśród 

badanych podmiotów w Małopolsce. 
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Popyt 

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

32% podmiotów nie zaobserwowało zmian, a 28,5% przedsiębiorców zauważyło wzrost 

popytu na sprzedawane przez siebie usługi. Wskaźnik koniunktury w zakresie popytu 

w ostatnim kwartale minimalnie spadł (-11%). 

Organizatorzy turystyki wskazywali najczęściej, że popyt w ostatnim kwartale wzrastał 

(ok. 37%). Spadki zanotowała większość jednostek zajmujących się hotelarstwem i usługami 

wypoczynkowymi (48,6%). Przedsiębiorcy zajmujący się gastronomią nie zarejestrowali 

zmian popytu (43,3%). Popyt częściej spadał w firmach zlokalizowanych w obrębie Krakowa 

(42,4%). Z tendencją spadkową popytu miały do czynienia w ostatnim kwartale również 

firmy o ogólnopolskim oraz międzynarodowym zasięgu działalności (kolejno 50,8% i 42,4%). 

Spadek popytu zaobserwowały mikroprzedsiębiorstwa (43,1%), natomiast większe 

przedsiębiorstwa zanotowały wzrost popytu (48,5%). 

Bieżący popyt na usługi sprzedawane przez respondentów w ich odczuciu generalnie spadał 

(38,5%). Wzrost zaobserwował co czwarty badany wśród ankietowanych jednostek. 

Wskaźnik koniunktury w zakresie bieżącego popytu kształtuje się zatem na poziomie -14,5%, 

co wskazuje na niewielki spadek popytu w ostatnim kwartale. 

Badani działający jako organizatorzy turystyki najczęściej wskazywali, że bieżący popyt na 

sprzedawane przez nich usługi spadł lub nie uległ zmianie (32,9% i 34,3%). Wśród badanych 

świadczących usługi hotelarskie i wypoczynkowe dominowała tendencja spadkowa, zaś 45% 

firm o charakterze gastronomicznym nie zaobserwowała żadnych zmian. W zakresie tego 

wariantu nie obserwuje się również zróżnicowania w przypadku przedsiębiorców o lokalnym 

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

 
wzrósł 

pozostał bez 
zmian 

spadł liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 28,5% 32,0% 39,5% 200 -11,0% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 37,1% 27,1% 35,7% 70 1,4% 
hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 24,3% 27,1% 48,6% 70 -24,3% 
gastronomia 23,3% 43,3% 33,3% 60 -10,0% 

lokalizacja Kraków 27,3% 30,3% 42,4% 66 -15,2% 
poza Krakowem 29,1% 32,8% 38,1% 134 -9,0% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 25,0% 40,0% 35,0% 60 -10,0% 
regionalny (dane województwo) 40,9% 45,5% 13,6% 22 27,3% 
ogólnopolski 13,6% 35,6% 50,8% 59 -37,3% 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 42,4% 15,3% 42,4% 59 0,0% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 24,6% 32,3% 43,1% 167 -18,6% 
większe przedsiębiorstwa 48,5% 30,3% 21,2% 33 27,3% 

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

poniżej 50 tys. zł 16,4% 34,5% 49,1% 55 -32,7% 
50 tys. zł - 100 tys. zł 27,6% 48,3% 24,1% 29 3,4% 
101 tys. zł - 250 tys. zł 28,6% 39,3% 32,1% 28 -3,6% 
251 tys. zł - 500 tys. zł 35,0% 25,0% 40,0% 20 -5,0% 
powyżej 500 tys. zł  36,1% 25,0% 38,9% 36 -2,8% 
nie wiem / trudno powiedzieć 37,5% 18,8% 43,8% 32 -6,3% 
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i regionalnym (po 50%) zasięgu działalności. W ocenie mikroprzedsiębiorców bieżący popyt 

na świadczone przez nich usługi spadł (ok. 41,9%). Natomiast w przypadku 39,4% większych 

przedsiębiorstw bieżący popyt został oceniony dodatnio. 

 

Wykres 5. Wskaźnik koniunktury  – popyt na oferowane usługi (dla Małopolski) 
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A6. Jak zmienia się bieżący popyt na usługi sprzedawane przez Państwa jednostkę? 

 
wzrasta 

pozostaje bez 
zmian 

spada liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 24,0% 37,5% 38,5% 200 -14,5% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 32,9% 34,3% 32,9% 70 0,0% 
hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 20,0% 34,3% 45,7% 70 -25,7% 
gastronomia 18,3% 45,0% 36,7% 60 -18,3% 

lokalizacja Kraków 19,7% 47,0% 33,3% 66 -13,6% 
poza Krakowem 26,1% 32,8% 41,0% 134 -14,9% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 15,0% 50,0% 35,0% 60 -20,0% 
regionalny (dane województwo) 31,8% 50,0% 18,2% 22 13,6% 
ogólnopolski 18,6% 33,9% 47,5% 59 -28,8% 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 35,6% 23,7% 40,7% 59 -5,1% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 21,0% 37,1% 41,9% 167 -21,0% 
większe przedsiębiorstwa 39,4% 39,4% 21,2% 33 18,2% 

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

poniżej 50 tys. zł 10,9% 40,0% 49,1% 55 -38,2% 
50 tys. zł - 100 tys. zł 24,1% 48,3% 27,6% 29 -3,4% 
101 tys. zł - 250 tys. zł 21,4% 32,1% 46,4% 28 -25,0% 
251 tys. zł - 500 tys. zł 30,0% 35,0% 35,0% 20 -5,0% 
powyżej 500 tys. zł  36,1% 38,9% 25,0% 36 11,1% 
nie wiem / trudno powiedzieć 31,3% 28,1% 40,6% 32 -9,4% 

OGÓŁEM GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ LOKALIZACJA ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
WIELKOŚĆ 

ZATRUDNIENIA 
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W badanych przedsiębiorstwach 

koniunktura minimalnie spadła (wskaźnik 

koniunktury wyniósł -14,5%). Wyraźny 

spadek zanotowały przedsiębiorstwa 

o ogólnopolskim zasięgu działalności  

(-28,8%). Największą dysproporcję pod 

względem salda koniunktury obserwować 

można w podziale ze względu na wielkość 

przedsiębiorstwa: mikroprzedsiębiorstwa 

zanotowały minimalny spadek koniunktury 

w zakresie popytu (-21%) natomiast większe 

przedsiębiorstwa minimalny wzrost 

koniunktury w tym zakresie (+18,2%). 

Badane przedsiębiorstwa z Małopolski 

związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem 

notują minimalny spadek salda koniunktury 

w kontekście popytu na sprzedawane usługi (-22,3%). W zakresie danych udostępnianych 

przez GUS w Sekcji I nie obserwuje się zmian. Dane GUS wskazują natomiast minimalny 

wzrost koniunktury w przypadku firm związanych z organizowaniem turystyki (+19,8%). 

W Małopolsce zaś nie widać zmian koniunktury w zakresie danych dla tej branży. 

 

Zatrudnienie 

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

poziomie (81% odpowiedzi). 8,5% respondentów oceniło, że zatrudnienie w ich 

przedsiębiorstwach spadło. Natomiast 10,5% z nich wskazało, że zatrudnienie w ostatnich 

trzech miesiącach wzrosło. W związku z czym dane dla ogółu badanych przedsiębiorstw 

wskazują, że koniunktura nie uległa zmianie (wskaźnik koniunktury wyniósł +2%). 

Zatrudnienia nie zwiększyła ani też nie zmniejszyła w II kwartale zdecydowana większość firm 

działających jako organizatorzy turystyki oraz przedsiębiorcy zajmujący się hotelarstwem 

i usługami wypoczynkowymi, jak również podmioty świadczące usługi gastronomiczne 

(odpowiednio ok. 81%, 84% i 77%). 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. 80%, 91%, 80% i 80% 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 82,6% i 72,7%). 

Wykres 6. Popyt na oferowane usługi – porównanie 

danych ogólnopolskich i dla województwa 

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

 
wzrosło 

pozostało bez 
zmian 

spadło liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 10,5% 81,0% 8,5% 200 2,0% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 12,9% 81,4% 5,7% 70 7,1% 
hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 7,1% 84,3% 8,6% 70 -1,4% 
gastronomia 11,7% 76,7% 11,7% 60 0,0% 

lokalizacja Kraków 10,6% 80,3% 9,1% 66 1,5% 
poza Krakowem 10,4% 81,3% 8,2% 134 2,2% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 10,0% 80,0% 10,0% 60 0,0% 
regionalny (dane województwo) 9,1% 90,9% 0,0% 22 9,1% 
ogólnopolski 10,2% 79,7% 10,2% 59 0,0% 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 11,9% 79,7% 8,5% 59 3,4% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 9,0% 82,6% 8,4% 167 0,6% 
większe przedsiębiorstwa 18,2% 72,7% 9,1% 33 9,1% 

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

poniżej 50 tys. zł 3,6% 87,3% 9,1% 55 -5,5% 
50 tys. zł - 100 tys. zł 6,9% 89,7% 3,4% 29 3,4% 
101 tys. zł - 250 tys. zł 10,7% 78,6% 10,7% 28 0,0% 
251 tys. zł - 500 tys. zł 15,0% 85,0% 0,0% 20 15,0% 
powyżej 500 tys. zł  25,0% 63,9% 11,1% 36 13,9% 
nie wiem / trudno powiedzieć 6,3% 81,3% 12,5% 32 -6,3% 

Sprzedaż 

Bieżąca sprzedaż wzrosła w ocenie 25,5% badanych podmiotów. Dla 34,5% pozostała ona 

bez zmian, zaś 40% badanych firm oceniło, że bieżąca sprzedaż usług w ich jednostce spadła. 

Dane te zadecydowały o ujemnym wskaźniku koniunktury i umiarkowanym spadku 

w zakresie sprzedaży (-14,5%). 

W odczuciu organizatorów turystyki wysokość bieżącej sprzedaży w równym stopniu spadała 

co nie ulegała zmianie – po ok. 34%. Wzrost zadeklarowało 31,4% respondentów. Badani 

zajmujący się zakwaterowaniem częściej wskazywali, że bieżąca sprzedaż spadła (blisko 

47,1%). 40% usługodawców z obszaru gastronomii nie zaobserwowała zaś zmian. Wzrost 

bieżącej sprzedaży częściej wskazywali przedsiębiorcy zlokalizowani poza Krakowem (26,9% 

wobec 22,7%). Wśród usługodawców działających na terenie danego miasta i jego okolic 

(lokalnych) bieżąca sprzedaż utrzymywała się na takim samym poziomie (45%). W ocenie 

badanych o ogólnopolskim i międzynarodowym zasięgu działalności bieżąca sprzedaż 

najczęściej spadała (49,2% i 40,7%). Mikroprzedsiębiorstwa częściej wskazywały na spadek 

bieżącej sprzedaży swoich usług (43,1%), natomiast więksi przedsiębiorcy relatywnie 

najczęściej wskazywali na wzrost analizowanej sprzedaży (45,5%). 
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W zakresie sprzedaży badane przedsiębiorstwa zanotowały ogółem minimalny spadek 

koniunktury (-14,5%). Analizowane przedsiębiorstwa ze względu na typ działalności 

różnicowały się w niewielkim stopniu (oscylowały wokół wartości sygnalizujących brak zmian 

koniunktury do minimalnego spadku). Natomiast największe różnice występują w podziale ze 

względu na zasięg działalności i wielkość przedsiębiorstwa. Większe przedsiębiorstwa 

zanotowały minimalny wzrost koniunktury, podczas gdy mikroprzedsiębiorstwa minimalny 

spadek wskaźnika koniunktury. Przedsiębiorcy o ogólnopolskim zasięgu działalności 

zanotowali wyraźny spadek koniunktury w zakresie sprzedaży. 

Wykres 7. Wskaźnik koniunktury – sprzedaż 
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A7. Jak zmienia się bieżąca sprzedaż usług w Państwa jednostce? 

 
wzrasta 

pozostaje bez 
zmian 

spada liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 25,5% 34,5% 40,0% 200 -14,5% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 31,4% 34,3% 34,3% 70 -2,9% 
hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 22,9% 30,0% 47,1% 70 -24,3% 
gastronomia 21,7% 40,0% 38,3% 60 -16,7% 

lokalizacja Kraków 22,7% 39,4% 37,9% 66 -15,2% 
poza Krakowem 26,9% 32,1% 41,0% 134 -14,2% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 18,3% 45,0% 36,7% 60 -18,3% 
regionalny (dane województwo) 40,9% 36,4% 22,7% 22 18,2% 
ogólnopolski 16,9% 33,9% 49,2% 59 -32,2% 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 35,6% 23,7% 40,7% 59 -5,1% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 21,6% 35,3% 43,1% 167 -21,6% 
większe przedsiębiorstwa 45,5% 30,3% 24,2% 33 21,2% 

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

poniżej 50 tys. zł 16,4% 36,4% 47,3% 55 -30,9% 
50 tys. zł - 100 tys. zł 20,7% 48,3% 31,0% 29 -10,3% 
101 tys. zł - 250 tys. zł 25,0% 25,0% 50,0% 28 -25,0% 
251 tys. zł - 500 tys. zł 40,0% 35,0% 25,0% 20 15,0% 
powyżej 500 tys. zł  36,1% 33,3% 30,6% 36 5,6% 
nie wiem / trudno powiedzieć 25,0% 28,1% 46,9% 32 -21,9% 

OGÓŁEM GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ LOKALIZACJA ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
WIELKOŚĆ 

ZATRUDNIENIA 
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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 

minimalny spadek salda koniunktury (-20,8%). 

Przedsiębiorstwa z Sekcji I zanotowały 

natomiast umiarkowany wzrost koniunktury. 

Zaobserwować można, że sprzedaż minimalnie 

wzrosła w przypadku organizatorów turystyki  

w skali ogólnokrajowej, podczas gdy 

małopolscy przedstawiciele tej branży nie 

zanotowali zmian. 

Moce produkcyjne 

Badani średnio w II kwartale wykorzystywali 67% pełnych mocy produkcyjnych (czyli 

pracowników, wyposażenia, środków transportu, powierzchni). Organizatorzy turystyczni 

plasują się powyżej średniej, wykorzystując średnio 73% potencjalnych mocy produkcyjnych 

firmy. Firmy zajmujące się gastronomią podobnie plasują się powyżej średniej dla ogółu 

badanych firm (69%). 

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

 średnia liczebność 

  OGÓŁEM 67% 200 

główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 73% 70 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 61% 70 

gastronomia 69% 60 

lokalizacja Kraków 72% 66 

poza Krakowem 65% 134 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 71% 60 

regionalny (dane województwo) 67% 22 
ogólnopolski 63% 59 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 68% 59 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 67% 167 
większe przedsiębiorstwa 69% 33 

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

poniżej 50 tys. zł 57% 55 

50 tys. zł - 100 tys. zł 75% 29 
101 tys. zł - 250 tys. zł 66% 28 

251 tys. zł - 500 tys. zł 79% 20 
powyżej 500 tys. zł 75% 36 

nie wiem / trudno powiedzieć 64% 32 

 

Wykres 8. Sprzedaż – porównanie uzyskanych 

wyników dla Małopolski na tle tendencji 

ogólnokrajowych 
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Sytuacja finansowa 

Bieżąca sytuacja finansowa pozostała bez zmian dla 45,5% firm. W ocenie 17,5% badanych 

podmiotów sytuacja ta uległa polepszeniu, zaś 37% przedsiębiorstw wskazało, że aktualnie 

ich sytuacja finansowa pogorszyła się. Saldo koniunktury uległo w związku z tym 

umiarkowanemu spadkowi. 

Najczęściej jako niezmienną obecną sytuację finansową wskazywali przedsiębiorcy zajmujący 

się organizowaniem turystyki i gastronomią (50% i ok. 47%). Natomiast w ocenie 

przedsiębiorców zajmujących się usługami wypoczynkowymi bieżąca sytuacja finansowa ich 

firm uległa pogorszeniu (ok. 43%). Aktualna sytuacja finansowa pozostała na takim samym 

poziomie zarówno w przedsiębiorstwach o lokalnym, regionalnym, jak i międzynarodowym 

zasięgu działalności (odpowiednio 46,7%, 54,5% oraz 44,1% wskazań na odpowiedź 

„pozostała bez zmian”). Przedsiębiorcy o ogólnopolskim zasięgu działalności skłonni byli 

raczej podkreślać pogorszenie sytuacji finansowej ich jednostek (47,5%). Przedstawiciele 

mikroprzedsiębiorstw częściej wskazywali brak zmian przy ocenie aktualnej sytuacji 

finansowej (46,1%) niż firmy zaklasyfikowane jako większe przedsiębiorstwa (42,4%). 

Odpowiedź „pozostała bez zmian” w kontekście oceny bieżącej sytuacji finansowej firmy 

padała ze zbliżoną częstotliwością zarówno w kontekście firm z Krakowa jak i firm 

usytuowanych poza jego granicami. 

Badane przedsiębiorstwa wskazały na minimalny spadek koniunktury w zakresie oceny 

aktualnej sytuacji finansowej (-19,5%). Saldo odpowiedzi sugeruje ujemną i wyraźną zmianę 

koniunktury wśród przedsiębiorców spoza Krakowa (-28,4%), jak również wyraźny spadek 

wskaźnika koniunktury wśród usługodawców związanych z gastronomią (-26,7%), a także 

tych o ogólnopolskim zasięgu działalności (-37,3%). Wyraźny spadek koniunktury pod kątem 

sytuacji finansowej zanotowały mikroprzedsiębiorstwa (-26,3%) w przeciwieństwie do 

większych przedsiębiorstw, które zanotowały minimalny wzrost koniunktury (+15,2%). 

A10. Jak zmienia się bieżąca sytuacja finansowa Państwa jednostki? 

 poprawiła 
się 

pozostała  
bez zmian 

pogorszyła 
się 

liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 17,5% 45,5% 37,0% 200 -19,5% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 21,4% 50,0% 28,6% 70 -7,1% 
hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 17,1% 40,0% 42,9% 70 -25,7% 
gastronomia 13,3% 46,7% 40,0% 60 -26,7% 

lokalizacja Kraków 24,2% 50,0% 25,8% 66 -1,5% 
poza Krakowem 14,2% 43,3% 42,5% 134 -28,4% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 15,0% 46,7% 38,3% 60 -23,3% 
regionalny (dane województwo) 18,2% 54,5% 27,3% 22 -9,1% 
ogólnopolski 10,2% 42,4% 47,5% 59 -37,3% 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 27,1% 44,1% 28,8% 59 -1,7% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 13,8% 46,1% 40,1% 167 -26,3% 
większe przedsiębiorstwa 36,4% 42,4% 21,2% 33 15,2% 

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

poniżej 50 tys. zł 7,3% 38,2% 54,5% 55 -47,3% 
50 tys. zł - 100 tys. zł 17,2% 58,6% 24,1% 29 -6,9% 
101 tys. zł - 250 tys. zł 14,3% 39,3% 46,4% 28 -32,1% 
251 tys. zł - 500 tys. zł 10,0% 60,0% 30,0% 20 -20,0% 
powyżej 500 tys. zł  41,7% 41,7% 16,7% 36 25,0% 

nie wiem / trudno powiedzieć 15,6% 46,9% 37,5% 32 -21,9% 
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Wykres 9. Wskaźnik koniunktury – sytuacja finansowa 

 

 

Dane dla Małopolski pod względem 

koniunktury w kontekście sytuacji 

finansowej różnią się zarówno ze względu 

na branżę związaną z zakwaterowaniem 

i gastronomią, jak również ze względu na 

usługi związane z organizowaniem turystyki. 

Firmy z Małopolski związane 

z zakwaterowaniem i gastronomią 

zanotowały wyraźny spadek (-26,2%) 

koniunktury w kontekście sytuacji 

finansowej, podczas gdy firmy 

zaklasyfikowane w Sekcji I nie 

zarejestrowały zmian. Umiarkowanie 

dodatnie zmiany widoczne są w przypadku 

danych GUS dla Sekcji N, 79. Nie widać 

natomiast zmian koniunktury w przypadku 

małopolskich firm sprofilowanych na organizację turystyki. 
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WIELKOŚĆ 

ZATRUDNIENIA 

Wykres 10. Sytuacja finansowa – porównanie 

uzyskanych wyników dla Małopolski na tle tendencji 

ogólnokrajowych 
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Opóźnienia w płatnościach 

W ostatnich trzech miesiącach większość pytanych przedsiębiorstw nie zarejestrowała zmian 

w długości opóźnień w płatnościach za wykonane usługi (81,5%). 13,5% respondentów 

oświadczyło, że opóźnienia te się wydłużyły, a 5%, że się skróciły. Wskaźnik koniunktury 

w zakresie tej miary nie uległ zmianom (-8,5%). 

W II kwartale 2012 badane jednostki zarejestrowały wydłużenie opóźnień w płatnościach za 

usługi sprzedane (12%). W ocenie 2,5% badanych firm opóźnienia te uległy zmniejszeniu, zaś 

zdaniem 30,5% przedsiębiorców kształtują się one na tym samym poziomie. Wskaźnik 

koniunktury w zakresie tej miary uległ zatem minimalnej zmianie (-21,1%). 

Badani organizatorzy turystyczni deklarowali najczęściej brak opóźnień za wykonane usługi 

w ostatnim kwartale (61,4%). Podobnie deklarowali przedsiębiorcy związani z branżą 

hotelarską oraz przedsiębiorcy świadczący usługi o charakterze gastronomicznym 

(odpowiednio 54,3% oraz 48,3%). Opóźnienia te skróciły się dla marginalnej ilości firm 

o lokalnym zasięgu działalności (1,7%). Zwiększenie opóźnień w zakresie płatności za 

wykonane usługi zarejestrowało 8,3% firm o lokalnym zasięgu działalności, 4,5% 

o regionalnym, 20,3% o ogólnopolskim oraz 10,2% o międzynarodowym zasięgu działalności. 

  

A12. Proszę powiedzieć czy opóźnienia w płatnościach za wykonane usługi w ostatnich trzech miesiącach: 

 
wydłużyły się 

nie zmieniły 
się 

uległy 
skróceniu 

liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 13,5% 81,5% 5,0% 200 -8,5% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 10,0% 85,7% 4,3% 70 -5,7% 
hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 15,7% 82,9% 1,4% 70 -14,3% 
gastronomia 15,0% 75,0% 10,0% 60 -5,0% 

lokalizacja Kraków 9,1% 89,4% 1,5% 66 -7,6% 
poza Krakowem 15,7% 77,6% 6,7% 134 -9,0% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 10,0% 85,0% 5,0% 60 -5,0% 
regionalny (dane województwo) 18,2% 68,2% 13,6% 22 -4,5% 
ogólnopolski 18,6% 81,4% 0,0% 59 -18,6% 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 10,2% 83,1% 6,8% 59 -3,4% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 12,0% 84,4% 3,6% 167 -8,4% 
większe przedsiębiorstwa 21,2% 66,7% 12,1% 33 -9,1% 

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

poniżej 50 tys. zł 12,7% 81,8% 5,5% 55 -7,3% 
50 tys. zł - 100 tys. zł 6,9% 89,7% 3,4% 29 -3,4% 
101 tys. zł - 250 tys. zł 7,1% 92,9% 0,0% 28 -7,1% 
251 tys. zł - 500 tys. zł 20,0% 75,0% 5,0% 20 -15,0% 
powyżej 500 tys. zł  19,4% 72,2% 8,3% 36 -11,1% 

nie wiem / trudno powiedzieć 15,6% 78,1% 6,3% 32 -9,4% 



 

21 | S t r o n a  

 

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 są przeliczone proporcjonalnie tak, by sumowały się do 100%). 

Wskaźnik koniunktury dla opóźnień w płatnościach za wykonane usługi przez daną jednostkę 

wynosi -21,1%, co oznacza minimalny spadek. W przypadku firm o zasięgu ogólnopolskim 

oraz większych przedsiębiorstw dostrzega się wyraźny spadek (odpowiednio -33,3% i 29,4%). 

 

A11. Jak zmienia się opóźnienia płatności za usługi sprzedawane przez Państwa jednostki? 
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OGÓŁEM  
26,7% 67,8% 5,6%    

-21,1%  12,0% 30,5% 2,5% 55,0% 200 
główna działalność 
przedsiębiorstwa działalność organizatorów turystyki 

25,9% 70,4% 3,7%     -22,2% 
  10,0% 27,1% 1,4% 61,4% 70 

zakwaterowanie 
31,3% 62,5% 6,3%     -25,0% 

  14,3% 28,6% 2,9% 54,3% 70 

gastronomia 
22,6% 71,0% 6,5%     -16,1% 

  11,7% 36,7% 3,3% 48,3% 60 

lokalizacja 
Kraków 

17,9% 75,0% 7,1%     -10,7% 
7,6% 31,8% 3,0% 57,6% 66   

poza Krakowem 
30,6% 64,5% 4,8%     -25,8% 
14,2% 29,9% 2,2% 53,7% 134   

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa lokalny (dane miasto i jego okolice) 

20,8% 75,0% 4,2%     -16,7% 
  8,3% 30,0% 1,7% 60,0% 60 

regionalny (dane województwo) 
10,0% 80,0% 10,0%     0,0% 

  4,5% 36,4% 4,5% 54,5% 22 

ogólnopolski 
40,0% 53,3% 6,7%     -33,3% 

  20,3% 27,1% 3,4% 49,2% 59 

międzynarodowy (w tym również ogólnopolski) 
23,1% 73,1% 3,8%     -19,2% 

  10,2% 32,2% 1,7% 55,9% 59 

wielkość 

zatrudnienia 
mikroprzedsiębiorstwa 

24,7% 69,9% 5,5%     -19,2% 
  10,8% 30,5% 2,4% 56,3% 167 

większe przedsiębiorstwa 

35,3% 58,8% 5,9%     

-29,4% 
  

18,2% 30,3% 3,0% 48,5% 33 

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

poniżej 50 tys. zł 
29,2% 66,7% 4,2%     -25,0% 

  12,7% 29,1% 1,8% 56,4% 55 

50 tys. zł - 100 tys. zł 
0,0% 81,8% 18,2%     18,2% 

  0,0% 31,0% 6,9% 62,1% 29 

101 tys. zł - 250 tys. zł 
16,7% 83,3% 0,0%     -16,7% 

  7,1% 35,7% 0,0% 57,1% 28 

251 tys. zł - 500 tys. zł 
27,3% 72,7% 0,0%     -27,3% 

  15,0% 40,0% 0,0% 45,0% 20 

powyżej 500 tys. zł 
41,2% 58,8% 0,0%     -41,2% 

  19,4% 27,8% 0,0% 52,8% 36 

nie wiem / trudno powiedzieć 
33,3% 53,3% 13,3%     

-20,0% 15,6% 25,0% 6,3% 53,1% 32 
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Wykres 11. Wskaźnik koniunktury – opóźnienia w płatnościach 

 

Na poziomie ogólnopolskim nie obserwuje się 

zmian koniunktury w przypadku ogólnopolskich 

usługodawców związanych z zakwaterowaniem 

i gastronomią (-7,1%). W przypadku Małopolski 

dostrzega się minimalny spadek (-20,9%). 

W zakresie działalności organizatorów turystyki 

widać brak wahań wskaźnika koniunktury dla 

przedsiębiorców tego typu z całego kraju 

i minimalny spadek wskaźnika koniunktury dla 

Małopolski (-2,8% i -22,2%). 
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Wykres 12. Opóźnienia w płatnościach – 

porównanie uzyskanych wyników dla Małopolski 

na tle tendencji ogólnokrajowych 
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Ceny 

Ceny usług sprzedawanych przez badane jednostki pozostały bez zmian – tak zadeklarowało 

64% respondentów. Jedna piąta przedsiębiorstw wskazywała, że ceny świadczonych usług 

rosły. Natomiast 15,5% badanych firm zanotowała spadek cen. Koniunktura nie zmieniła się 

w tym zakresie w trakcie ostatniego kwartału. 

Ceny za usługi sprzedawane przez organizatorów turystyki, usługodawców z obszaru 

zakwaterowania czy gastronomii pozostawały na takim samym poziomie (zbliżone wskazania 

dla wariantu „pozostają bez zmian”: 60%, ok. 66% i 67%). Wzrost cen wskazało więcej 

ankietowanych jednostek z Krakowa w porównaniu z przedsiębiorcami zlokalizowanymi poza 

tym miastem (ok. 26% wobec blisko 18%). Zarówno przedsiębiorcy o lokalnej, regionalnej, 

ogólnopolskiej i międzynarodowej skali działalności w zdecydowanej większości ocenili, że 

wysokość cen nie uległa zmianie (ok. 70%, 68%, 63% i 58%). Mikroprzedsiębiorstwa częściej 

niż większe podmioty deklarowały spadek cen (18% wobec 3% dla przedsiębiorstw 

zatrudniających powyżej 10 pracowników). 

A13. Jak zmieniają się bieżące ceny usług sprzedawanych przez Państwa jednostkę? 

 
rosną 

pozostają  
bez zmian 

spadają liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 20,5% 64,0% 15,5% 200 5,0% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 28,6% 60,0% 11,4% 70 17,1% 
hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 8,6% 65,7% 25,7% 70 -17,1% 
gastronomia 25,0% 66,7% 8,3% 60 16,7% 

lokalizacja Kraków 25,8% 59,1% 15,2% 66 10,6% 
poza Krakowem 17,9% 66,4% 15,7% 134 2,2% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 20,0% 70,0% 10,0% 60 10,0% 
regionalny (dane województwo) 22,7% 68,2% 9,1% 22 13,6% 
ogólnopolski 18,6% 62,7% 18,6% 59 0,0% 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 22,0% 57,6% 20,3% 59 1,7% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 20,4% 61,7% 18,0% 167 2,4% 
większe przedsiębiorstwa 21,2% 75,8% 3,0% 33 18,2% 

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

poniżej 50 tys. zł 20,0% 69,1% 10,9% 55 9,1% 
50 tys. zł - 100 tys. zł 13,8% 75,9% 10,3% 29 3,4% 
101 tys. zł - 250 tys. zł 14,3% 53,6% 32,1% 28 -17,9% 
251 tys. zł - 500 tys. zł 35,0% 55,0% 10,0% 20 25,0% 
powyżej 500 tys. zł 19,4% 69,4% 11,1% 36 8,3% 
nie wiem / trudno powiedzieć 25,0% 53,1% 21,9% 32 3,1% 

 

Ogółem wskaźnik koniunktury w zakresie cen usług dla badanych przedsiębiorstw nie uległ 

zmianie (+5%). Najbardziej wyraźna zmiana koniunktury dotyczy badanych z branży 

organizacji turystyki i zakwaterowania – odpowiednio: umiarkowany wzrost koniunktury 

(+17,1%) i umiarkowany spadek koniunktury (-17,1%). Badani w podziale na pozostałe 

kategorie nie różnicują się w większym stopniu. Minimalny wzrost salda koniunktury 

wskazują badani o regionalnym zasięgu działalności (+13,6%) oraz większe przedsiębiorstwa 

(+18,2%). 
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 Wykres 13. Wskaźnik koniunktury – ceny usług 

 
 

W zakresie zmian w cenach usług 

badane podmioty różnicowały się 

w grupie firm związanych z usługami 

organizatorów turystyki na tle tendencji 

ogólnokrajowych. W przypadku 

podmiotów związanych z działalnością 

organizatorów turystyki w Małopolsce 

miał miejsce umiarkowany wzrost 

koniunktury (+17,1%), natomiast wśród 

firm z całego kraju nie obserwuje się 

zmian w zakresie salda koniunktury. 
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3.3. Bariery działalności 

Wśród przedstawicieli ogółu badanych firm 8,5% zadeklarowało brak barier w prowadzeniu 

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

z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi) było to 7,7%, podczas gdy w skali kraju 

brak barier deklarowało 7,1% 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 10% przypadków, co jest lepszym od obserwowanego wyniku dla całego kraju (4,6%). 

Barierą odczuwaną przez największy odsetek badanych przedsiębiorców z Małopolski jest 

niedostateczny popyt (49%). Kolejnymi pod względem częstości występowania barierami, 

wskazywanymi przez zbliżony odsetek respondentów, były niepewność ogólnej sytuacji 

gospodarczej (37%) oraz koszty zatrudnienia (31,5%). W przypadku badanych firm 

należących do sekcji I trzy pierwsze pod względem częstości wskazań bariery to: 

niedostateczny popyt (49,2%), koszty zatrudnienia (36,2%) oraz niepewność ogólnej sytuacji 

gospodarczej (33,1%). Dla badanych firm z województwa małopolskiego, należących do 

działu 79 sekcji N, trzy najczęściej wymieniane bariery to: niedostateczny popyt (48,6%), 

niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej (44,3%) oraz niejasne i niespójne przepisy prawne 

(27,1%). 

Na tle tendencji ogólnokrajowych obserwuje się różnice we wskazaniach dotyczących barier 

ze względu na typ działalności. Dla usługodawców związanych z zakwaterowaniem 

i wyżywieniem główne bariery to: koszty zatrudnienia (63,4%), niedostateczny popyt (48,6%) 

oraz wysokie obciążenia na rzecz budżetu (46,3%). Natomiast dla przedsiębiorców z sekcji N, 

79 podstawowe i najczęściej wskazywane bariery to: niepewność ogólnej sytuacji 

gospodarczej (58,3%), niedostateczny popyt (55,8%) oraz koszty zatrudnienia i wysokie 

obciążenia na rzecz budżetu (po 49,8%). 
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Wykres 15. Bariery działalności badanych przedsiębiorstw z województwa małopolskiego w II kwartale 2012 

(wskaźnik intensywności odczuwania każdej z barier
2
) 

MAŁOPOLSKA ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA 
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW 

TURYSTYKI 

 

Wśród rzadziej wymienianych przez respondentów z Małopolski barier znalazły się niejasne 

i niespójne przepisy prawne (21%), wskazane przez 17,7% przedstawicieli firm z sekcji I oraz 

27,1% przedstawicieli firm z sekcji N. W badaniu ogólnopolskim wskazał je większy odsetek 

respondentów, odpowiednio 22,6% oraz 35,1%. Pozostałe bariery w obydwu badaniach 

wskazywało po kilka procent respondentów. 

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, natomiast w drugim jako wskaźniki struktury 

sygnalizowanych barier – prezentowany jest rozkład procentowy wskazanych barier w sumie 

zgłoszonych barier. 

                                                   
2
 Wskaźnik intensywności odczuwania każdej z barier – udział procentowy firm wskazujących daną barierę 

w sumie przedsiębiorstw zgłaszających bariery. 
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W badanych przedsiębiorstwach z Małopolski najczęściej występującą w II kwartale 2012 

barierą był niedostateczny popyt, stanowiący 22% ogółu barier. Kolejne pod względem 

częstości występowania bariery to niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej (16,6%) oraz 

koszty zatrudnienia (14,1%). Konkurencja firm krajowych stanowiła 13% wszystkich barier, 

niejasne i niespójne przepisy prawa – 9,4%, a wysokie obciążenia na rzecz budżetu – 9,2%. 

Pozostałe bariery stanowiły w sumie ok. 12% wszystkich barier. 

Wykres 16. Wskaźnik struktury sygnalizowanych barier 
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3.4. Ocena wpływu EURO 2012 na kształtowanie się turystyki 

w Małopolsce 

Zgodnie z deklaracjami przedstawicieli firm działających lokalnie udział zarezerwowanych 

w okresie rozgrywek EURO 2012 miejsc noclegowych wynosił 23%, wśród przedstawicieli 

firm o międzynarodowym zasięgu działalności odsetek ten równał się 35%. Nieco większy 

odsetek takich rezerwacji wskazali przedstawiciele większych przedsiębiorstw (31% wobec 

29%). 

 D26. Jaki procent miejsc noclegowych był zarezerwowany w Państwa jednostce  
w okresie rozgrywek EURO 2012? 

Pytanie zadane przedstawicielom firm oferujących usługi związane  
z zakwaterowaniem na terenie Krakowa 

 średnia liczebność 

  OGÓŁEM 30% 16 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 23% 3 

regionalny (dane województwo) - - 

ogólnopolski 17% 3 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 35% 10 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 29% 14 

większe przedsiębiorstwa 31% 2 

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

poniżej 50 tys. zł 20% 5 

50 tys. zł - 100 tys. zł 48% 3 

101 tys. zł - 250 tys. Zł 5% 2 

251 tys. zł - 500 tys. zł 0% 3 

powyżej 500 tys. zł 47% 3 

nie wiem / trudno powiedzieć 25% 3 
 

Dla połowy ankietowanych przedsiębiorców ruch turystyczny w czasie EURO 2012 okazał się 

niższy w porównaniu z oczekiwaniami przed turniejem. 45,5% respondentów wskazało, że 

był zgodny z oczekiwaniami. Jedynie dla 4,5% okazał się wyższy niż oczekiwali przed 

rozpoczęciem turnieju. 

Wykres 17. Oczekiwania sprzed Euro 2012 względem ruchu turystycznego w trakcie turnieju 
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Ruch turystyczny w trakcie EURO 2012 jako wyższy oceniło 6,1% badanych podmiotów 

z Krakowa i 3,7% badanych przedsiębiorstw zlokalizowanych poza Krakowem. Firmy 

funkcjonujące w obrębie województwa w większości wskazały, że ruch turystyczny był 

zgodny z oczekiwaniami (59,1%). Ruch turystyczny okazał się wyższy dla większych 

przedsiębiorstw (9,1% versus 3,6%). Niemniej odsetek wskazań w przypadku tej odpowiedzi 

był niewielki. Podobnie niewielu przedsiębiorców wskazało ten wariant w strukturze ze 

względu na przychody z ostatniego roku obrotowego. 

D27. Czy w porównaniu z Pana(i) oczekiwaniami przed Euro 2012, ruch turystyczny w trakcie turnieju okazał się: 

 
wyższy 

zgodny  
z oczekiwaniami 

niższy liczebność 

  OGÓŁEM 4,5% 45,5% 50,0% 200 

główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 8,6% 47,1% 44,3% 70 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 0,0% 41,4% 58,6% 70 
gastronomia 5,0% 48,3% 46,7% 60 

lokalizacja Kraków 6,1% 36,4% 57,6% 66 
poza Krakowem 3,7% 50,0% 46,3% 134 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 5,0% 43,3% 51,7% 60 

regionalny (dane województwo) 4,5% 59,1% 36,4% 22 

ogólnopolski 6,8% 39,0% 54,2% 59 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 1,7% 49,2% 49,2% 59 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 3,6% 46,7% 49,7% 167 
większe przedsiębiorstwa 9,1% 39,4% 51,5% 33 

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

poniżej 50 tys. zł 3,6% 36,4% 60,0% 55 

50 tys. zł - 100 tys. zł 6,9% 58,6% 34,5% 29 
101 tys. zł - 250 tys. zł 0,0% 46,4% 53,6% 28 

251 tys. zł - 500 tys. zł 0,0% 40,0% 60,0% 20 
powyżej 500 tys. zł 11,1% 41,7% 47,2% 36 
nie wiem / trudno powiedzieć 3,1% 56,3% 40,6% 32 

Wskazania przedsiębiorców rozkładały się niemal równomiernie w przypadku odpowiedzi 

„zgodne z oczekiwaniami” i „niższe” w zakresie wpływów finansowych osiągniętych w trakcie 

turnieju skonfrontowanych z oczekiwaniami sprzed EURO 2012. 49,5% przedsiębiorców 

wskazało, że wpływy finansowe są zgodne z oczekiwaniami sprzed turnieju, zaś 46,5% z nich 

wskazało, że są one niższe w odniesieniu do uprzednich oczekiwań. 

Wykres 18. Oczekiwania sprzed Euro 2012 względem wpływów finansowych osiągniętych z trakcie turnieju 

 

Obie wymienione wyżej odpowiedzi dominowały w rozkładzie ze względu na typ działalności, 

lokalizację, wielkość zatrudnienia oraz przychody z ostatniego roku obrotowego. 
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D28. A czy w porównaniu z Pana(i) oczekiwaniami przed Euro 2012 wpływy finansowe osiągnięte przez Pana/Pani 
firmę w trakcie turnieju okazały się: 

 
wyższe 

zgodne z 
oczekiwaniami 

niższe liczebność 

  OGÓŁEM 4,0% 49,5% 46,5% 200 

główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 2,9% 57,1% 40,0% 70 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 2,9% 42,9% 54,3% 70 
gastronomia 6,7% 48,3% 45,0% 60 

lokalizacja Kraków 6,1% 43,9% 50,0% 66 
poza Krakowem 3,0% 52,2% 44,8% 134 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 3,3% 48,3% 48,3% 60 

regionalny (dane województwo) 4,5% 63,6% 31,8% 22 

ogólnopolski 3,4% 47,5% 49,2% 59 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 5,1% 47,5% 47,5% 59 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 4,2% 50,3% 45,5% 167 
większe przedsiębiorstwa 3,0% 45,5% 51,5% 33 

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

poniżej 50 tys. zł 1,8% 49,1% 49,1% 55 

50 tys. zł - 100 tys. zł 3,4% 62,1% 34,5% 29 
101 tys. zł - 250 tys. zł 3,6% 53,6% 42,9% 28 

251 tys. zł - 500 tys. zł 0,0% 45,0% 55,0% 20 
powyżej 500 tys. zł 11,1% 36,1% 52,8% 36 
nie wiem / trudno powiedzieć 3,1% 53,1% 43,8% 32 

27,5% respondentów wskazywało na wzrost liczby turystów w Krakowie w trakcie turnieju. 

Większość badanych miała trudności z odpowiedzią na to pytanie (48,5%). 

Wykres 19. Wzrost liczby turystów w Krakowie w trakcie Turnieju Euro 2012 

 

 

Wzrost liczby turystów zaobserwowali najczęściej przedsiębiorcy zaklasyfikowani jako 

organizatorzy turystyki (30%). Częściej byli to również przedsiębiorcy z Krakowa (33,3%) oraz 

firmy o ogólnopolskim zasięgu działalności (35,6%). Odpowiedzi badanych nie różnicowały 

się w zakresie wzrostu liczby turystów ze względu na wielkość zatrudnienia. Wzrost taki 

zgłaszały częściej firmy osiągające przychody powyżej 500 tys. zł (36,1%). 
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D29. Czy zauważył(a) Pan(i) wzrost liczby turystów w Krakowie w trakcie Turnieju Euro 2012? 

 tak nie nie wiem liczebność 

  OGÓŁEM 27,5% 24,0% 48,5% 200 

główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 30,0% 25,7% 44,3% 70 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 27,1% 22,9% 50,0% 70 
gastronomia 25,0% 23,3% 51,7% 60 

lokalizacja Kraków 33,3% 48,5% 18,2% 66 
poza Krakowem 24,6% 11,9% 63,4% 134 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 21,7% 25,0% 53,3% 60 

regionalny (dane województwo) 22,7% 13,6% 63,6% 22 

ogólnopolski 35,6% 23,7% 40,7% 59 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 27,1% 27,1% 45,8% 59 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 27,5% 22,2% 50,3% 167 
większe przedsiębiorstwa 27,3% 33,3% 39,4% 33 

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

poniżej 50 tys. zł 25,5% 27,3% 47,3% 55 

50 tys. zł - 100 tys. zł 31,0% 6,9% 62,1% 29 
101 tys. zł - 250 tys. zł 21,4% 14,3% 64,3% 28 

251 tys. zł - 500 tys. zł 25,0% 30,0% 45,0% 20 
powyżej 500 tys. zł 36,1% 36,1% 27,8% 36 
nie wiem / trudno powiedzieć 25,0% 25,0% 50,0% 32 

Większości badanych przysparzało trudności oszacowanie różnic w odniesieniu do długości 

noclegu między zagranicznym turystą odwiedzającym region w trakcie EURO 2012 

a standardowym zagranicznym turystą (66%). Odpowiedź „nie wiem” padała najczęściej 

niezależnie od struktury ze względu na typ działalności, lokalizację, zasięg działalności, 

wielkość zatrudnienia oraz przychody. 

Wykres 20. Czy zagraniczny „Turysta Euro” różni się Pana(i) zdaniem od standardowego zagranicznego 

turysty – czy dłużej nocował? 
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D30. Czy zagraniczny „Turysta Euro” różni się Pana(i) zdaniem od standardowego zagranicznego turysty? To znaczy 
czy: dłużej nocował? 

 tak nie nie wiem liczebność 

  OGÓŁEM 10,0% 24,0% 66,0% 200 

główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 17,1% 18,6% 64,3% 70 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 2,9% 31,4% 65,7% 70 
gastronomia 10,0% 21,7% 68,3% 60 

lokalizacja Kraków 13,6% 36,4% 50,0% 66 
poza Krakowem 8,2% 17,9% 73,9% 134 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 6,7% 23,3% 70,0% 60 

regionalny (dane województwo) 22,7% 22,7% 54,5% 22 

ogólnopolski 8,5% 16,9% 74,6% 59 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 10,2% 32,2% 57,6% 59 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 9,6% 21,0% 69,5% 167 
większe przedsiębiorstwa 12,1% 39,4% 48,5% 33 

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

poniżej 50 tys. zł 5,5% 23,6% 70,9% 55 

50 tys. zł - 100 tys. zł 17,2% 13,8% 69,0% 29 
101 tys. zł - 250 tys. zł 3,6% 32,1% 64,3% 28 

251 tys. zł - 500 tys. zł 15,0% 25,0% 60,0% 20 
powyżej 500 tys. zł 16,7% 27,8% 55,6% 36 
nie wiem / trudno powiedzieć 6,3% 21,9% 71,9% 32 

Niezdecydowanie widoczne było też w aspekcie oceny ilości wydanych pieniędzy przez 

zagranicznego „Turystę EURO” a standardowego zagranicznego turystę. Większość badanych 

miała trudności z odpowiedzią na pytanie o to, czy przeciętny turysta odwiedzający 

Małopolskę w czasie EURO 2012 wydawał więcej aniżeli standardowy zagraniczny turysta, 

który zwykle odwiedza to miejsce (59%). Tendencja ta dotyczy wszystkich wyróżnionych ze 

względu na podstawowe charakterystyki przedsiębiorstw. 

Wykres 21. Czy zagraniczny „Turysta Euro” różni się Pana(i) zdaniem od standardowego zagranicznego 

turysty – czy wydawał więcej pieniędzy? 
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D31. Czy zagraniczny „Turysta Euro” różni się Pana(i) zdaniem od standardowego zagranicznego turysty? To znaczy 
czy: wydawał więcej pieniędzy? 

 tak nie nie wiem liczebność 

  OGÓŁEM 19,5% 21,5% 59,0% 200 

główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 21,4% 12,9% 65,7% 70 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 21,4% 24,3% 54,3% 70 
gastronomia 15,0% 28,3% 56,7% 60 

lokalizacja Kraków 21,2% 30,3% 48,5% 66 
poza Krakowem 18,7% 17,2% 64,2% 134 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 13,3% 20,0% 66,7% 60 

regionalny (dane województwo) 22,7% 27,3% 50,0% 22 

ogólnopolski 30,5% 15,3% 54,2% 59 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 13,6% 27,1% 59,3% 59 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 19,8% 16,8% 63,5% 167 
większe przedsiębiorstwa 18,2% 45,5% 36,4% 33 

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

poniżej 50 tys. zł 23,6% 12,7% 63,6% 55 

50 tys. zł - 100 tys. zł 27,6% 13,8% 58,6% 29 
101 tys. zł - 250 tys. zł 17,9% 21,4% 60,7% 28 

251 tys. zł - 500 tys. zł 15,0% 20,0% 65,0% 20 
powyżej 500 tys. zł 19,4% 33,3% 47,2% 36 
nie wiem / trudno powiedzieć 9,4% 31,3% 59,4% 32 

Badani wskazywali natomiast najczęściej, że Turniej EURO 2012 przełoży się w tym sezonie 

na większą popularność Małopolski wśród turystów zagranicznych (64,5%). 

Wykres 22. Wpływ Euro 2012 na popularność Małopolski wśród zagranicznych turystów  

 

Z opinią, że Euro 2012 miało wpłynąć na większą popularność Małopolski wśród 

zagranicznych turystów, zgodziło się najwięcej organizatorów turystyki (68,6%), 

przedsiębiorców działających regionalnie (77,3%), przedstawicieli większych przedsiębiorstw 

(69,7%), a także większość podmiotów osiągających w ubiegłym roku obroty poniżej 

50 tys. zł (69,1%). Ponadto większą popularność Małopolski na skutek EURO 2012 wśród 

turystów zagranicznych wskazywali częściej przedsiębiorcy zlokalizowani poza Krakowem 

(67,2%). 
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D32. Czy Pana(i) zdaniem Turniej Euro 2012 przełoży się w tym sezonie na większą popularność Małopolski wśród 
turystów zagranicznych? 

 tak nie nie wiem liczebność 

  OGÓŁEM 64,5% 14,5% 21,0% 200 

główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 68,6% 12,9% 18,6% 70 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 60,0% 17,1% 22,9% 70 
gastronomia 65,0% 13,3% 21,7% 60 

lokalizacja Kraków 59,1% 25,8% 15,2% 66 
poza Krakowem 67,2% 9,0% 23,9% 134 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 60,0% 16,7% 23,3% 60 

regionalny (dane województwo) 77,3% 4,5% 18,2% 22 

ogólnopolski 67,8% 11,9% 20,3% 59 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 61,0% 18,6% 20,3% 59 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 63,5% 12,6% 24,0% 167 
większe przedsiębiorstwa 69,7% 24,2% 6,1% 33 

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

poniżej 50 tys. zł 69,1% 9,1% 21,8% 55 

50 tys. zł - 100 tys. zł 65,5% 6,9% 27,6% 29 
101 tys. zł - 250 tys. zł 53,6% 21,4% 25,0% 28 

251 tys. zł - 500 tys. zł 55,0% 25,0% 20,0% 20 
powyżej 500 tys. zł 66,7% 16,7% 16,7% 36 
nie wiem / trudno powiedzieć 68,8% 15,6% 15,6% 32 

Zdecydowana większość respondentów, którzy wzięli udział w badaniu, widzi w Turnieju 

EURO 2012 powód do zwiększenia popularności Krakowa wśród turystów zagranicznych 

(74%).  

Wykres 23. Wpływ Euro 2012 na popularność Krakowa wśród zagranicznych turystów 

 

 

Z opinią jakoby Euro 2012 miało wpłynąć na większą popularność Krakowa wśród 

zagranicznych turystów zgodziła się większość respondentów. Najbardziej licznymi grupami 

respondentów wskazujących na ten wariant są organizatorzy turystyki (80%), przedsiębiorcy 

zlokalizowani poza Krakowem (77,6%), przedsiębiorcy o regionalnym zasięgu działalności 

(90,9%) oraz firmy, które osiągnęły w ubiegłym roku przychód 50 tys. zł – 100 tys. zł (82,8%). 
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D33. Czy Pana(i) zdaniem Turniej Euro 2012 przełoży się w tym sezonie na większą popularność Krakowa wśród 
turystów zagranicznych? 

 tak nie nie wiem liczebność 

  OGÓŁEM 74,0% 13,5% 12,5% 200 

główna działalność 
przedsiębiorstwa 

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

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 72,9% 14,3% 12,9% 70 
gastronomia 68,3% 16,7% 15,0% 60 

lokalizacja Kraków 66,7% 24,2% 9,1% 66 
poza Krakowem 77,6% 8,2% 14,2% 134 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 65,0% 15,0% 20,0% 60 

regionalny (dane województwo) 90,9% 9,1% 0,0% 22 

ogólnopolski 78,0% 10,2% 11,9% 59 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 72,9% 16,9% 10,2% 59 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 73,7% 12,6% 13,8% 167 
większe przedsiębiorstwa 75,8% 18,2% 6,1% 33 

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

poniżej 50 tys. zł 72,7% 14,5% 12,7% 55 

50 tys. zł - 100 tys. zł 82,8% 3,4% 13,8% 29 
101 tys. zł - 250 tys. zł 67,9% 17,9% 14,3% 28 

251 tys. zł - 500 tys. zł 70,0% 15,0% 15,0% 20 
powyżej 500 tys. zł 72,2% 16,7% 11,1% 36 
nie wiem / trudno powiedzieć 78,1% 12,5% 9,4% 32 

Zdecydowana większość badanych uważa ponadto, że organizacja EURO 2012 w Polsce 

zaprocentuje poprawą wizerunku Krakowa / Małopolski (85,5%). Przeważająca większość 

badanych w podziale na typ działalności, lokalizację, zasięg działalności, wielkość 

zatrudnienia oraz przychody wyraziła opinię, że organizacja EURO 2012 w Polsce polepszy 

wizerunek Krakowa / Małopolski w świecie. 

Wykres 24. Wpływ Euro 2012 na wizerunek Krakowa / Małopolski w świecie 
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D34. Czy uważa Pan(i), że organizacja EURO w 2012 będzie procentowała poprawą wizerunku Krakowa / Małopolski 
w świecie? 

 tak nie nie wiem liczebność 

  OGÓŁEM 85,5% 7,0% 7,5% 200 

główna działalność 
przedsiębiorstwa 

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

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 85,7% 5,7% 8,6% 70 
gastronomia 83,3% 6,7% 10,0% 60 

lokalizacja Kraków 75,8% 13,6% 10,6% 66 
poza Krakowem 90,3% 3,7% 6,0% 134 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 81,7% 10,0% 8,3% 60 

regionalny (dane województwo) 95,5% 0,0% 4,5% 22 

ogólnopolski 89,8% 6,8% 3,4% 59 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 81,4% 6,8% 11,9% 59 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 85,6% 6,6% 7,8% 167 
większe przedsiębiorstwa 84,8% 9,1% 6,1% 33 

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

poniżej 50 tys. zł 83,6% 9,1% 7,3% 55 

50 tys. zł - 100 tys. zł 89,7% 6,9% 3,4% 29 
101 tys. zł - 250 tys. zł 78,6% 3,6% 17,9% 28 

251 tys. zł - 500 tys. zł 90,0% 5,0% 5,0% 20 
powyżej 500 tys. zł 91,7% 5,6% 2,8% 36 
nie wiem / trudno powiedzieć 81,3% 9,4% 9,4% 32 

26,5% badanych przedsiębiorców określiło, że reakcje zagranicznych turystów, 

odwiedzających Kraków / Małopolskę w trakcie EURO 2012 są bardzo pozytywne. Ponad 

połowa badanych zaklasyfikowała je jako „pozytywne”. Znikomy odsetek badanych ocenił je 

negatywnie. 

Wykres 25. Ogólne reakcje zagranicznych „Turystów EURO” na Kraków / Małopolskę 

 

Powyższe tendencje znajdują swoje odwzorowanie w strukturze ze względu na podstawowe 

charakterystyki ujęte w tabeli poniżej. Badani zaznaczali bowiem najczęściej wariant 

„pozytywne” w kontekście oceny reakcji zagranicznych turystów przyjeżdżających do 

Krakowa / Małopolski z okazji EURO 2012. 
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A35. Jak ogólnie określił(a)by Pan(i) reakcje zagranicznych „Turystów EURO” na Kraków / Małopolskę? 
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  OGÓŁEM 26,5% 55,0% 5,5% 0,5% 0,0% 12,5% 200 

główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 28,6% 52,9% 4,3% 0,0% 0,0% 14,3% 70 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 27,1% 58,6% 2,9% 1,4% 0,0% 10,0% 70 
gastronomia 23,3% 53,3% 10,0% 0,0% 0,0% 13,3% 60 

lokalizacja Kraków 21,2% 57,6% 10,6% 0,0% 0,0% 10,6% 66 
poza Krakowem 29,1% 53,7% 3,0% 0,7% 0,0% 13,4% 134 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 20,0% 45,0% 13,3% 0,0% 0,0% 21,7% 60 

regionalny (dane województwo) 27,3% 72,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 22 

ogólnopolski 32,2% 55,9% 0,0% 1,7% 0,0% 10,2% 59 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 27,1% 57,6% 5,1% 0,0% 0,0% 10,2% 59 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 25,1% 54,5% 4,8% 0,6% 0,0% 15,0% 167 
większe przedsiębiorstwa 33,3% 57,6% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 33 

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

poniżej 50 tys. zł 30,9% 50,9% 3,6% 1,8% 0,0% 12,7% 55 

50 tys. zł - 100 tys. zł 27,6% 55,2% 3,4% 0,0% 0,0% 13,8% 29 
101 tys. zł - 250 tys. zł 21,4% 53,6% 10,7% 0,0% 0,0% 14,3% 28 

251 tys. zł - 500 tys. zł 15,0% 70,0% 0,0% 0,0% 0,0% 15,0% 20 
powyżej 500 tys. zł 33,3% 55,6% 8,3% 0,0% 0,0% 2,8% 36 
nie wiem / trudno powiedzieć 21,9% 53,1% 6,3% 0,0% 0,0% 18,8% 32 
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3.5. Analiza danych ze względu na cel podróży poszczególnych grup 

Zainteresowanie osób lub grup przebywających w Małopolsce w celach religijnych kształtuje 

się na takim samym poziomie (55%). Wariant ten został wskazany przez ponad połowę 

badanych w strukturze ze względu na typ działalności i lokalizację. Wśród firm wyróżnionych 

ze względu na zasięg, największy odsetek wskazań na ten wariant obserwuje się w przypadku 

przedsiębiorców regionalnych – blisko 73%. Częściej wariant ten wskazywały również 

większe podmioty (ok. 73%). 

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%). 

D24. Jak zmienia się zainteresowanie Państwa jednostką wśród osób, grup przebywających w Małopolsce w celach religijnych? 
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OGÓŁEM 
5,9% 82,2% 11,9%       

200 

-5,9%  

4,0% 55,5% 8,0% 6,5% 26,0% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

 działalność organizatorów turystyki 
8,5% 78,7% 12,8%       

70 
-4,3% 

  5,7% 52,9% 8,6% 7,1% 25,7% 

zakwaterowanie 
6,1% 81,6% 12,2%       

70 
-6,1% 

  4,3% 57,1% 8,6% 7,1% 22,9% 

gastronomia 
2,6% 87,2% 10,3%       

60 
-7,7% 

  1,7% 56,7% 6,7% 5,0% 30,0% 

lokalizacja 
Kraków 

6,8% 81,8% 11,4%       -4,5% 
4,5% 54,5% 7,6% 1,5% 31,8% 66   

poza Kraków 
5,5% 82,4% 12,1%       -6,6% 
3,7% 56,0% 8,2% 9,0% 23,1% 134   

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 
2,8% 91,7% 5,6%       

60 
-2,8% 

  1,7% 55,0% 3,3% 5,0% 35,0% 

regionalny (dane województwo) 
0,0% 88,9% 11,1%       

22 
-11,1% 

  0,0% 72,7% 9,1% 4,5% 13,6% 

ogólnopolski 
2,5% 80,0% 17,5%       

59 
-15,0% 

  1,7% 54,2% 11,9% 5,1% 27,1% 

 międzynarodowy (w tym również 
ogólnopolski) 

14,6% 73,2% 12,2%       
59 

2,4% 
  10,2% 50,8% 8,5% 10,2% 20,3% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 
4,7% 81,3% 14,0%       

167 
-9,3% 

  3,0% 52,1% 9,0% 7,2% 28,7% 

większe przedsiębiorstwa 
10,7% 85,7% 3,6%       

33 
7,1% 

  9,1% 72,7% 3,0% 3,0% 12,1% 

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

poniżej 50 tys. zł 
5,4% 73,0% 21,6%       

55 
-16,2% 

  3,6% 49,1% 14,5% 5,5% 27,3% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 
0,0% 95,0% 5,0%       

29 
-5,0% 

  0,0% 65,5% 3,4% 6,9% 24,1% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 
12,5% 81,3% 6,3%       

28 
6,3% 

  7,1% 46,4% 3,6% 14,3% 28,6% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 
5,3% 84,2% 10,5%       

20 
-5,3% 

  5,0% 80,0% 10,0% 0,0% 5,0% 

powyżej 500 tys. zł 
7,4% 88,9% 3,7%       

36 
3,7% 

  5,6% 66,7% 2,8% 0,0% 25,0% 

nie wiem / trudno powiedzieć 
6,3% 75,0% 18,8%       

32 
-12,5% 

3,1% 37,5% 9,4% 12,5% 37,5% 
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Zainteresowanie wśród grup lub osób przebywających w Małopolsce w celach biznesowych 

również nie zmieniło się zdaniem ponad połowy badanych. Wariant „pozostaje bez zmian” 

był zatem relatywnie najczęściej wskazywaną odpowiedzią na to pytanie. 

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%). 

 

D25. Jak zmienia się zainteresowanie Państwa jednostką wśród osób, grup przebywających w Małopolsce w celach 
biznesowych? 
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OGÓŁEM 
18,4% 68,7% 12,9%       

200 

5,5%  

15,0% 56,0% 10,5% 2,0% 16,5% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa  działalność organizatorów turystyki 

19,6% 64,3% 16,1%       
70 

3,6% 

  15,7% 51,4% 12,9% 0,0% 20,0% 

zakwaterowanie 
20,0% 70,0% 10,0%       

70 

10,0% 

  17,1% 60,0% 8,6% 1,4% 12,9% 

gastronomia 
14,9% 72,3% 12,8%       

60 

2,1% 

  11,7% 56,7% 10,0% 5,0% 16,7% 

lokalizacja 
Kraków 

18,9% 69,8% 11,3%       7,5% 

15,2% 56,1% 9,1% 0,0% 19,7% 66   

poza Kraków 
18,2% 68,2% 13,6%       4,5% 

14,9% 56,0% 11,2% 3,0% 14,9% 134   

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa lokalny (dane miasto i jego okolice) 

13,6% 79,5% 6,8%       
60 

6,8% 

  10,0% 58,3% 5,0% 5,0% 21,7% 

regionalny (dane województwo) 
15,8% 73,7% 10,5%       

22 

5,3% 

  13,6% 63,6% 9,1% 0,0% 13,6% 

ogólnopolski 
15,7% 70,6% 13,7%       

59 

2,0% 

  13,6% 61,0% 11,9% 1,7% 11,9% 

 międzynarodowy (w tym również 
ogólnopolski) 

26,5% 55,1% 18,4%       
59 

8,2% 

  22,0% 45,8% 15,3% 0,0% 16,9% 

wielkość 

zatrudnienia 
mikroprzedsiębiorstwa 

17,4% 72,0% 10,6%       
167 

6,8% 

  13,8% 56,9% 8,4% 2,4% 18,6% 

większe przedsiębiorstwa 
22,6% 54,8% 22,6%       

33 

0,0% 

  21,2% 51,5% 21,2% 0,0% 6,1% 

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

poniżej 50 tys. zł 
15,0% 70,0% 15,0%       

55 

0,0% 

  10,9% 50,9% 10,9% 5,5% 21,8% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 
18,5% 77,8% 3,7%       

29 

14,8% 

  17,2% 72,4% 3,4% 0,0% 6,9% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 
14,3% 71,4% 14,3%       

28 

0,0% 

  10,7% 53,6% 10,7% 0,0% 25,0% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 
5,6% 88,9% 5,6%       

20 

0,0% 

  5,0% 80,0% 5,0% 0,0% 10,0% 

powyżej 500 tys. zł 
32,3% 51,6% 16,1%       

36 

16,1% 

  27,8% 44,4% 13,9% 0,0% 13,9% 

nie wiem / trudno powiedzieć 
19,2% 61,5% 19,2%       

32 
0,0% 

15,6% 50,0% 15,6% 3,1% 15,6% 
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3.6. Prognoza sytuacji gospodarczej na III kwartał 2012 roku 

Ogólna sytuacja przedsiębiorstwa 

Większość respondentów była zdania, że w okresie od lipca do września sytuacja ich 

przedsiębiorstw pozostanie bez zmian (47%). Nieco mniej osób biorących udział w badaniu 

prognozowało poprawę (33%). Tylko 20% rozmówców wyraziło opinię, że ogólna sytuacja 

gospodarcza ich jednostek pogorszy się. Wyniki dla firm oferujących usługi związane 

z zakwaterowaniem i gastronomią oraz dla organizatorów turystyki przedstawiały się 

podobnie (od 43% do 50% wskazań na wariant „pozostanie bez zmian”). W przewidywaniach 

bardziej optymistyczni byli przedstawiciele większych przedsiębiorstw (poprawy sytuacji 

spodziewa się 39,4%) niż mikroprzedsiębiorstw (poprawy spodziewa się 31,7%). 

A14. 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 33,0% 47,0% 20,0% 200 13,0% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 34,3% 50,0% 15,7% 70 18,6% 
hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 37,1% 42,9% 20,0% 70 17,1% 
gastronomia 26,7% 48,3% 25,0% 60 1,7% 

lokalizacja Kraków 31,8% 48,5% 19,7% 66 12,1% 
poza Krakowem 33,6% 46,3% 20,1% 134 13,4% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 28,3% 51,7% 20,0% 60 8,3% 
regionalny (dane województwo) 36,4% 50,0% 13,6% 22 22,7% 
ogólnopolski 32,2% 45,8% 22,0% 59 10,2% 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 37,3% 42,4% 20,3% 59 16,9% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 31,7% 47,3% 21,0% 167 10,8% 
większe przedsiębiorstwa 39,4% 45,5% 15,2% 33 24,2% 

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

poniżej 50 tys. zł 20,0% 52,7% 27,3% 55 -7,3% 
50 tys. zł - 100 tys. zł 34,5% 51,7% 13,8% 29 20,7% 
101 tys. zł - 250 tys. zł 35,7% 50,0% 14,3% 28 21,4% 
251 tys. zł - 500 tys. zł 40,0% 45,0% 15,0% 20 25,0% 
powyżej 500 tys. zł 50,0% 38,9% 11,1% 36 38,9% 
nie wiem / trudno powiedzieć 28,1% 40,6% 31,3% 32 -3,1% 

Wskaźniki koniunktury dla wszystkich grup respondentów były dodatnie. Ogółem prognozy 

respondentów wskazują na poprawę sytuacji przedsiębiorstw w okresie od lipca do września 

(+13%). Umiarkowany wzrost koniunktury stanie się udziałem przedsiębiorstw z branży 

wypoczynkowej oraz organizatorów turystyki (+17,1% i +18,6%). W opinii respondentów 

umiarkowane zmiany na lepsze dotkną firmy o regionalnym i międzynarodowym zasięgu 

działalności (+22,7% i +16,9%). Minimalnego wzrostu koniunktury spodziewają się większe 

przedsiębiorstwa (+24,2%). 

  



 

41 | S t r o n a  

 

Wykres 26. Wskaźnik koniunktury – prognoza zmiany ogólnej sytuacji gospodarczej w III kwartale 2012 

 

 Firmy małopolskie nie przewidują zmian w III 

kwartale 2012 roku w zakresie usług związanych 

z gastronomią i zakwaterowaniem, podczas gdy 

minimalne zmiany obserwuje się wśród 

przedsiębiorstw w Sekcji I. Odwrotną sytuację 

odzwierciedlają dane dla firm zaklasyfikowanych 

jako organizatorzy turystyki. W Małopolsce 

przewiduje się umiarkowany wzrost sytuacji 

gospodarczej tego typu firm, natomiast w 

pozostałej części kraju nie obserwuje się zmian. 
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Wykres 27. Przewidywana ogólna sytuacja 

gospodarcza w okresie od lipca do września  

– porównanie danych ogólnopolskich z danymi  

dla województwa małopolskiego 
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Popyt 

45,5% osób biorących udział w badaniu była zdania, iż popyt na usługi oferowane przez ich 

jednostkę pozostanie bez zmian w okresie od lipca do września 2012. 20% respondentów 

uważał, że popyt w tym czasie spadnie. Wzrost popytu wskazało 34,5% badanych. Na 

potencjalne tendencje zwyżkowe związane z zapotrzebowaniem na swoje usługi wskazało 

najwięcej reprezentantów branży hotelarskiej (40%). Utrzymania popytu na tym samym 

poziomie spodziewa się większość respondentów prowadzących działalność o zasięgu 

lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim (odpowiednio 55%, 54,5%, 47,5%). Przedstawiciele 

mikroprzedsiębiorstw w 48,5% wskazywali na wzrost popytu. Natomiast ponad połowa 

przedstawicieli większych przedsiębiorstw było zdania, że popyt w kolejnym kwartale 

wzrośnie. Wzrost popytu częściej prognozowali przedsiębiorcy zlokalizowani w Krakowie 

(37,9%). 

A15. Jak w najbliższych trzech miesiącach zmieni się popyt na usługi sprzedawane przez Państwa jednostkę? 

 
wzrośnie 

pozostanie 
bez zmian 

spadnie liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 34,5% 45,5% 20,0% 200 14,5% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 31,4% 45,7% 22,9% 70 8,6% 
hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 40,0% 41,4% 18,6% 70 21,4% 
gastronomia 31,7% 50,0% 18,3% 60 13,3% 

lokalizacja Kraków 37,9% 42,4% 19,7% 66 18,2% 
poza Krakowem 32,8% 47,0% 20,1% 134 12,7% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 28,3% 55,0% 16,7% 60 11,7% 
regionalny (dane województwo) 31,8% 54,5% 13,6% 22 18,2% 
ogólnopolski 30,5% 47,5% 22,0% 59 8,5% 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 45,8% 30,5% 23,7% 59 22,0% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 31,1% 48,5% 20,4% 167 10,8% 
większe przedsiębiorstwa 51,5% 30,3% 18,2% 33 33,3% 

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

poniżej 50 tys. zł 21,8% 54,5% 23,6% 55 -1,8% 
50 tys. zł - 100 tys. zł 27,6% 58,6% 13,8% 29 13,8% 
101 tys. zł - 250 tys. zł 39,3% 50,0% 10,7% 28 28,6% 
251 tys. zł - 500 tys. zł 35,0% 40,0% 25,0% 20 10,0% 
powyżej 500 tys. zł 58,3% 27,8% 13,9% 36 44,4% 
nie wiem / trudno powiedzieć 31,3% 37,5% 31,3% 32 0,0% 

 

Saldo koniunktury odzwierciedla ogólnie panujące wśród respondentów przekonanie 

o minimalnym wzroście popytu na usługi, z którym zetkną się ich przedsiębiorstwa  

w III kwartale (+14,5%). Wzrost popytu prognozowały niemal wszystkie grupy badanych. 

Najwyższy wskaźnik koniunktury zanotowali jednak przedsiębiorcy związani z branżą 

hotelarską (+21,4%), zlokalizowani w Krakowie (+18,2%) oraz respondenci o regionalnym 

i międzynarodowym zasięgu działalności (+18,2% i +22%). Większe przedsiębiorstwa 

spodziewają się wyraźnego wzrostu popytu w nadchodzących trzech miesiącach (+33,3%). 
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Wykres 28. Wskaźnik koniunktury – zmiana popytu w III kwartale 2012 

 

 

Ogólnopolskie dane na temat 

przewidywanego popytu na usługi związane 

z turystyką w III kwartale 2012 nieznacznie 

różnią się od danych dla Małopolski. Według 

analiz GUS wielkość popytu wzrośnie 

minimalnie w przypadku przedsiębiorstw 

zajmujących się zakwaterowaniem oraz 

gastronomią (dla Małopolski obserwuje się 

analogiczny wzrost wskaźnika koniunktury 

w tym zakresie). Minimalny wzrost obserwuje 

się również w przypadku organizatorów 

turystyki wg danych GUS dotyczących Sekcji N, 

79. Natomiast w opinii badanych 

organizatorów turystyki w Małopolsce nie 

czekają ich znaczące zmiany w kontekście 

popytu w najbliższym czasie. 
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Zatrudnienie 

Zdecydowana większość respondentów wyraziła pogląd, że w okresie od lipca do września 

zatrudnienie w ich firmach pozostanie bez zmian (86%). Ogółem prognozowany wzrost 

dotyczy 5,5% badanych. Spadki zatrudnienia są niewielkie niezależnie od wielkości 

zatrudnienia, zasięgu prowadzonej działalności oraz jej rodzaju i nie przekraczają 14%. 

A19. Jak w najbliższych trzech miesiącach zmieni się zatrudnienie w Państwa firmie? 

 
wzrośnie 

pozostanie 
bez zmian 

spadnie liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 5,5% 86,0% 8,5% 200 -3,0% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 4,3% 91,4% 4,3% 70 0,0% 
hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 8,6% 82,9% 8,6% 70 0,0% 
gastronomia 3,3% 83,3% 13,3% 60 -10,0% 

lokalizacja Kraków 3,0% 90,9% 6,1% 66 -3,0% 
poza Krakowem 6,7% 83,6% 9,7% 134 -3,0% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 5,0% 85,0% 10,0% 60 -5,0% 
regionalny (dane województwo) 4,5% 81,8% 13,6% 22 -9,1% 
ogólnopolski 6,8% 83,1% 10,2% 59 -3,4% 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 5,1% 91,5% 3,4% 59 1,7% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 6,0% 85,6% 8,4% 167 -2,4% 
większe przedsiębiorstwa 3,0% 87,9% 9,1% 33 -6,1% 

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

poniżej 50 tys. zł 5,5% 85,5% 9,1% 55 -3,6% 
50 tys. zł - 100 tys. zł 10,3% 86,2% 3,4% 29 6,9% 
101 tys. zł - 250 tys. zł 0,0% 96,4% 3,6% 28 -3,6% 
251 tys. zł - 500 tys. zł 0,0% 95,0% 5,0% 20 -5,0% 
powyżej 500 tys. zł 5,6% 86,1% 8,3% 36 -2,8% 
nie wiem / trudno powiedzieć 9,4% 71,9% 18,8% 32 -9,4% 

Na podstawie salda koniunktury stwierdzić można, że zatrudnienie we wszystkich typach 

badanych przedsiębiorstw w III kwartale 2012 nie ulegnie zmianie – wartość wskaźnika 

koniunktury dla ogółu przedsiębiorstw wynosi -3%. Natomiast wskaźniki dla poszczególnych 

grup respondentów wyróżnionych ze względu na główną działalność wahają się od 0% do -

10%. Ogólnie rzecz biorąc w żadnej z wyróżnionych charakterystyk nie obserwuje się zmian 

koniunktury w zakresie zatrudnienia. 

Wykres 30. Wskaźnik koniunktury – zmiany zatrudnienia w III kwartale 2012 
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Ogólnopolskie dane na temat zatrudnienia nie 

różnią się od danych dotyczących Małopolski. 

W zakresie Sekcji I oraz Sekcji N, 79 w danych 

GUS nie obserwuje się zmian salda koniunktury, 

podobnie w przypadku analogicznych danych dla 

Małopolski. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wykres 31. Przewidywane zmiany zatrudnienia 

w okresie od lipca do września – porównanie 

danych ogólnopolskich z danymi dla 

województwa małopolskiego 
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Sprzedaż 

36,5% badanych wyraziło pogląd, iż od lipca do września sprzedaż usług ich firm wzrośnie. 

Rozkład odpowiedzi w przypadku wariantów „pozostanie bez zmian” i „spadnie” wskazuje, 

że 42,5% respondentów jest zdania, że sprzedaż w najbliższym kwartale nie zmieni się, zaś 

21%, że spadnie. Odsetek osób przewidujących brak zmian w poziomie sprzedaży był inny 

w każdej z wyróżnionych ze względu na rodzaj prowadzonej działalności grup (największą 

wartość osiągnął dla usługodawców z gastronomii (51,7%) oraz dla mikroprzedsiębiorstw 

(44,9%), jak również w przypadku przedsiębiorców działających regionalnie (54,5%). 

A16. Jak w najbliższych trzech miesiącach zmieni się sprzedaż usług w państwa jednostce? 

 
wzrośnie 

pozostanie 
bez zmian 

spadnie liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 36,5% 42,5% 21,0% 200 15,5% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 38,6% 35,7% 25,7% 70 12,9% 
hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 40,0% 41,4% 18,6% 70 21,4% 
gastronomia 30,0% 51,7% 18,3% 60 11,7% 

lokalizacja Kraków 36,4% 42,4% 21,2% 66 15,2% 
poza Krakowem 36,6% 42,5% 20,9% 134 15,7% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 30,0% 51,7% 18,3% 60 11,7% 
regionalny (dane województwo) 36,4% 54,5% 9,1% 22 27,3% 
ogólnopolski 32,2% 42,4% 25,4% 59 6,8% 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 47,5% 28,8% 23,7% 59 23,7% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 32,9% 44,9% 22,2% 167 10,8% 
większe przedsiębiorstwa 54,5% 30,3% 15,2% 33 39,4% 

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

poniżej 50 tys. zł 21,8% 52,7% 25,5% 55 -3,6% 
50 tys. zł - 100 tys. zł 27,6% 51,7% 20,7% 29 6,9% 
101 tys. zł - 250 tys. zł 42,9% 42,9% 14,3% 28 28,6% 
251 tys. zł - 500 tys. zł 40,0% 30,0% 30,0% 20 10,0% 
powyżej 500 tys. zł 69,4% 19,4% 11,1% 36 58,3% 
nie wiem / trudno powiedzieć 25,0% 50,0% 25,0% 32 0,0% 

Wskaźniki koniunktury dla wszystkich typów przedsiębiorstw są dodatnie. Ogółem wskaźnik 

koniunktury wskazuje na minimalny wzrost. Według respondentów wyraźne polepszenie 

wyników sprzedaży dotyczyć będzie usługodawców funkcjonujących regionalnie (+27,3%) i 

(kryterium wielkości zatrudnienia) przedsiębiorców zatrudniających ponad 10 osób (+39,4%). 
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Wykres 32. Wskaźnik koniunktury (saldo odpowiedzi) – zmiana sprzedaży w III kwartale 2012 

 

 

 

Dane dla Małopolski uzyskane w badaniu są 

w równym stopniu optymistyczne co 

przesłanki płynące z zestawień GUS. 

Zdaniem respondentów firmy organizujące 

działalność turystyczną czeka minimalny 

wzrost sprzedaży (+12,9%), podobnie jak 

firmy zajmujące się zakwaterowaniem 

i gastronomią (+16,9%), podobne zmiany – 

jak wynika z danych GUS – dotkną Sekcję N, 

79 i Sekcję I.  
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Moce produkcyjne 

83,5% badanych prognozuje moce produkcyjne ich przedsiębiorstwa na III kwartał 2012 jako 

wystarczające. 7,5% 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 (18,2% dla większych przedsiębiorstw wobec 7,2% dla mikroprzedsiębiorstw). 

A23. Przy zgłoszonym bieżącym popycie i przewidywanych na najbliższe miesiące jego zmianach aktualne moce produkcyjne 
(pracownicy, wyposażenie, powierzchnia, środki transportu) Państwa firmy są: 

 
zbyt duże wystarczające zbyt małe liczebność 

wskaźnik 
koniunktury 

  OGÓŁEM 9,0% 83,5% 7,5% 200 38,8% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 4,3% 91,4% 4,3% 70 43,6% 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 11,4% 82,9% 5,7% 70 41,4% 
gastronomia 11,7% 75,0% 13,3% 60 30,0% 

lokalizacja Kraków 4,5% 89,4% 6,1% 66 40,9% 
poza Krakowem 11,2% 80,6% 8,2% 134 37,7% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 8,3% 80,0% 11,7% 60 32,5% 

regionalny (dane województwo) 9,1% 81,8% 9,1% 22 36,4% 

ogólnopolski 8,5% 84,7% 6,8% 59 39,8% 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 10,2% 86,4% 3,4% 59 44,9% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 7,2% 84,4% 8,4% 167 37,4% 
większe przedsiębiorstwa 18,2% 78,8% 3,0% 33 45,5% 

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

poniżej 50 tys. zł 9,1% 78,2% 12,7% 55 30,9% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 10,3% 79,3% 10,3% 29 34,5% 
101 tys. zł - 250 tys. zł 3,6% 96,4% 0,0% 28 50,0% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 5,0% 95,0% 0,0% 20 50,0% 
powyżej 500 tys. zł 11,1% 86,1% 2,8% 36 45,8% 
nie wiem / trudno powiedzieć 12,5% 75,0% 12,5% 32 31,3% 

 

Sytuacja finansowa 

43,5% badanych prognozuje, że w okresie od lipca do września sytuacja finansowa ich 

przedsiębiorstw nie zmieni się, 33% badanych było zdania, że sytuacja ta poprawi się, 

a 23,5% respondentów spodziewa się pogorszenia sytuacji finansowej w III kwartale 2012. 

Poprawę wyników finansowych prognozowało najwięcej spośród przedstawicieli branży 

wypoczynkowej (37,1%). Najczęściej na możliwą poprawę sytuacji finansowej wskazywali 

reprezentanci przedsiębiorstw regionalnych (40,9%), najrzadziej zaś działający w skali 

lokalnej (26,7%). Respondenci z mikroprzedsiębiorstw byli nieco rzadziej skłonni wskazywać 

wariant „wzrośnie” niż ci z większych jednostek (odpowiednio 31,7% i 39,4%). 
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A17. Jak w najbliższych trzech miesiącach zmieni się sytuacja finansowa w Państwa jednostce? 

 
wzrośnie 

pozostanie 
bez zmian 

spadnie liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 33,0% 43,5% 23,5% 200 9,5% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 32,9% 44,3% 22,9% 70 10,0% 
hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 37,1% 40,0% 22,9% 70 14,3% 
gastronomia 28,3% 46,7% 25,0% 60 3,3% 

lokalizacja Kraków 34,8% 40,9% 24,2% 66 10,6% 
poza Krakowem 32,1% 44,8% 23,1% 134 9,0% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 26,7% 51,7% 21,7% 60 5,0% 
regionalny (dane województwo) 40,9% 40,9% 18,2% 22 22,7% 
ogólnopolski 28,8% 44,1% 27,1% 59 1,7% 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 40,7% 35,6% 23,7% 59 16,9% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 31,7% 42,5% 25,7% 167 6,0% 
większe przedsiębiorstwa 39,4% 48,5% 12,1% 33 27,3% 

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

poniżej 50 tys. zł 20,0% 50,9% 29,1% 55 -9,1% 
50 tys. zł - 100 tys. zł 34,5% 41,4% 24,1% 29 10,3% 
101 tys. zł - 250 tys. zł 39,3% 46,4% 14,3% 28 25,0% 
251 tys. zł - 500 tys. zł 45,0% 30,0% 25,0% 20 20,0% 
powyżej 500 tys. zł 44,4% 41,7% 13,9% 36 30,6% 
nie wiem / trudno powiedzieć 28,1% 40,6% 31,3% 32 -3,1% 

Ogólne saldo koniunktury jest dodatnie, ale nie wskazuje na zmiany w sytuacji finansowej 

przedsiębiorstw z branży turystycznej w Małopolsce (+9,5%). Minimalny wzrost koniunktury 

ma spotkać branżę hotelarską (+14,3%), a biorąc pod uwagę zasięg działalności – podmioty 

funkcjonujące na rynku regionalnym (+22,7%) oraz międzynarodowym (16,9%). Wyraźny 

wzrost salda koniunktury w zakresie sytuacji finansowej w III kwartale 2012 przewidują firmy 

większe (+27,3%). 

Wykres 34. Wskaźnik koniunktury – zmiana sytuacji finansowej w III kwartale 2012 
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Z danych ogólnopolskich wnioskować 

można, iż w III kwartale 2012 zajdą 

minimalnie pozytywne zmiany w sytuacji 

finansowej przedsiębiorstw związanych 

z sektorem turystycznym. Jednak dane 

zebrane w Małopolsce świadczą o braku 

spodziewanych zmian w odniesieniu do 

sytuacji finansowej dla firm oferujących 

usługi organizacji turystyki oraz dla firm 

oferujących usługi zakwaterowania 

i wyżywienia. 

 

 

 

Źródła finansowania działalności 

Dla prawie wszystkich badanych firm źródłem finansowania będą środki własne (98%). Wynik 

ten jest zbliżony dla obydwu badanych sekcji PKD i w dużej mierze zbieżny z prognozami 

ogólnopolskimi. Drugim najczęściej wykorzystywanym źródłem finansowania będzie kredyt 

bankowy, z którego w III kwartale 2012 skorzysta 11,5% badanych przedsiębiorstw. Po ten 

sposób pozyskania funduszy na działalność sięgną jednostki zajmujące się zakwaterowaniem 

i gastronomią oraz organizatorzy turystyki (10,8% i 12,9%). 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. 

  

Wykres 35. Przewidywane zmiany sytuacji finansowej  

w okresie od lipca do września – porównanie danych 

ogólnopolskich z danymi dla województwa małopolskiego 
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Wykres 36. Źródła finansowania działalności w okresie od lipca do września 

 

   

Jedna czwarta ankietowanych podmiotów nie przewiduje zmian w wielkości nakładów 

inwestycyjnych w najbliższych trzech miesiącach. 28% zakłada, że nakłady te wzrosną, zaś 

znikomy odsetek wskazuje, że nakłady inwestycyjne ulegną zmniejszeniu. 36% 

respondentów nie przewiduje podjęcia inwestycji z uwagi na aktualny brak takiej potrzeby. 

19% respondentów nie planuje podjęcia inwestycji ze względu na brak środków. 

Relatywnie największy odsetek respondentów w niemal każdej z wyróżnionych w badaniu 

kategorii nie przewiduje podjęcia inwestycji, ponieważ nie zachodzi aktualnie taka potrzeba. 
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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%). 

A21. Jak w najbliższych trzech miesiącach zmienią się nakłady inwestycyjne (wyposażenie, środki transportu, budynki itp.) 
w Państwa firmie? 
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OGÓŁEM 

40,0% 56,7% 3,3%       
200 

36,7%  
 18,0% 25,5% 1,5% 36,0% 19,0% 

główna działalność 
przedsiębiorstwa działalność organizatorów turystyki 

32,3% 67,7% 0,0%     
70 32,3% 

  14,3% 30,0% 0,0% 45,7% 10,0% 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 
47,1% 50,0% 2,9%     

70 44,1% 
  22,9% 24,3% 1,4% 34,3% 17,1% 

gastronomia 
40,0% 52,0% 8,0%     

60 32,0% 
  16,7% 21,7% 3,3% 26,7% 31,7% 

lokalizacja   
Kraków 

33,3% 60,6% 6,1%     
66 

27,3% 

16,7% 30,3% 3,0% 37,9% 12,1%   
  
poza Kraków 

43,9% 54,4% 1,8%     
134  

42,1% 

18,7% 23,1% 0,7% 35,1% 22,4%   

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa lokalny (dane miasto i jego okolice) 

38,5% 50,0% 11,5%     
60  26,9% 

  16,7% 21,7% 5,0% 31,7% 25,0% 

regionalny (dane województwo) 
55,6% 44,4% 0,0%     

22  55,6% 
  22,7% 18,2% 0,0% 36,4% 22,7% 

ogólnopolski 
37,0% 63,0% 0,0%     

59  37,0% 
  16,9% 28,8% 0,0% 33,9% 20,3% 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 
39,3% 60,7% 0,0%     

59  39,3% 
  18,6% 28,8% 0,0% 42,4% 10,2% 

wielkość 
zatrudnienia mikroprzedsiębiorstwa 

34,3% 62,7% 3,0%     
167  31,3% 

  13,8% 25,1% 1,2% 38,3% 21,6% 

większe przedsiębiorstwa 
56,5% 39,1% 4,3%     

33  52,2% 
  39,4% 27,3% 3,0% 24,2% 6,1% 

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

poniżej 50 tys. zł 
31,8% 68,2% 0,0%     

55  31,8% 
  12,7% 27,3% 0,0% 25,5% 34,5% 

50 tys. zł - 100 tys. zł 
38,5% 46,2% 15,4%     

29  23,1% 
  17,2% 20,7% 6,9% 34,5% 20,7% 

101 tys. zł - 250 tys. zł 
44,4% 55,6% 0,0%     

28  44,4% 
  14,3% 17,9% 0,0% 60,7% 7,1% 

251 tys. zł - 500 tys. zł 
12,5% 75,0% 12,5%     

20  0,0% 
  5,0% 30,0% 5,0% 40,0% 20,0% 

powyżej 500 tys. zł  
57,1% 42,9% 0,0%     

36  57,1% 
  33,3% 25,0% 0,0% 36,1% 5,6% 

 nie wiem / trudno powiedzieć 41,2% 58,8% 0,0%     
32 

41,2% 21,9% 31,3% 0,0% 31,3% 15,6% 
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Analizując dane pod kątem salda koniunktury obserwuje się ogółem wyraźny wzrost 

nakładów inwestycyjnych prognozowanych na kolejny kwartał (+36,7%). Wzrost dotyczy 

każdej kategorii respondentów, wyróżnionych w strukturze. Istotna zmiana widoczna jest na 

przykładzie badanych funkcjonujących regionalnie i większych przedsiębiorców 

(odpowiednio +55,6 i +52,2%). 

 
Wykres 37. Wskaźnik koniunktury – zmiana nakładów inwestycyjnych w III kwartale 2012 

 

Z danych ogólnopolskich wynika, że 

przedsiębiorcy zakwalifikowani do Sekcji I 

prognozują niewielki wzrost nakładów 

inwestycyjnych, podczas gdy podmioty 

skategoryzowane w taki sposób z Małopolski 

przewidują wyraźny wzrost nakładów 

inwestycyjnych (wyraźny wzrost salda 

koniunktury). Tak samo przedstawiają się 

dane dla organizatorów turystyki 

z Małopolski, podczas gdy podmioty  

z Sekcji N, 79 nie przewidują zmian nakładów 

inwestycyjnych. 
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Ceny 

Większość badanych przewiduje, iż ceny oferowanych przez nich usług nie ulegną zmianie 

w III kwartale 2012 (86,5%). 9% respondentów deklarowało wzrost cen. Podwyżki cen mają 

być bardziej odczuwalne w przypadku usług świadczonych przez organizatorów turystyki 

(14,3%). Zależnie od zasięgu działalności przedsiębiorstw wyniki przedstawiają się 

następująco: odsetek wzrostów dla firm lokalnych wynosi 6,7%, dla firm regionalnych 9,1%, 

dla przedsiębiorców ogólnopolskich i międzynarodowych – 8,5% i 11,9%. Według prognoz 

respondentów ceny częściej podwyższą większe firmy niż mikroprzedsiębiorcy (odpowiednio 

12,1% oraz 8,4%), a także przedsiębiorcy zlokalizowani w Krakowie (13,6% wobec 6,7%). 

A20. Jak w najbliższych 3 miesiącach zmienią się ceny usług sprzedawanych przez Państwa firmę? 

 
wzrosną 

pozostaną 
bez zmian 

spadną liczebność 
wskaźnik 

koniunktury 

  OGÓŁEM 9,0% 86,5% 4,5% 200 4,5% 
główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 14,3% 80,0% 5,7% 70 8,6% 
hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 2,9% 90,0% 7,1% 70 -4,3% 
gastronomia 10,0% 90,0% 0,0% 60 10,0% 

lokalizacja Kraków 13,6% 83,3% 3,0% 66 10,6% 
poza Krakowem 6,7% 88,1% 5,2% 134 1,5% 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 6,7% 91,7% 1,7% 60 5,0% 
regionalny (dane województwo) 9,1% 86,4% 4,5% 22 4,5% 
ogólnopolski 8,5% 84,7% 6,8% 59 1,7% 
międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 11,9% 83,1% 5,1% 59 6,8% 

wielkość 
zatrudnienia 

mikroprzedsiębiorstwa 8,4% 86,2% 5,4% 167 3,0% 
większe przedsiębiorstwa 12,1% 87,9% 0,0% 33 12,1% 

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

poniżej 50 tys. zł 5,5% 89,1% 5,5% 55 0,0% 
50 tys. zł - 100 tys. zł 10,3% 86,2% 3,4% 29 6,9% 
101 tys. zł - 250 tys. zł 3,6% 85,7% 10,7% 28 -7,1% 
251 tys. zł - 500 tys. zł 10,0% 90,0% 0,0% 20 10,0% 
powyżej 500 tys. zł 16,7% 83,3% 0,0% 36 16,7% 
nie wiem / trudno powiedzieć 9,4% 84,4% 6,3% 32 3,1% 

Ogólne saldo koniunktury wskazuje, że ceny usług oferowanych przez przedstawicieli branży 

turystycznej w III kwartale 2012 nie zmienią się (+4,5%). Nie przewiduje się zmian cen 

w strukturze ze względu na wyróżnione charakterystyki. 

Wykres 39. Wskaźnik koniunktury – przewidywana zmiana cen usług w III kwartale 2012 
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Zarówno dane GUS dla obu analizowanych 

sekcji, jak i dane dla Małopolski nie 

wskazują znaczących zmian cen 

w perspektywie kolejnego kwartału. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewidywania dotyczące rynku walut 

Zdania małopolskich przedsiębiorców z branży turystycznej na temat zmian na rynku walut 

są podzielone. 16,5% badanych twierdzi, że złotówka się osłabi, 48,5% deklaruje, że kurs 

pozostanie na dotychczasowym poziomie, zaś 15% respondentów spodziewa się umocnienia 

złotówki na rynku walut. Co piąty respondent nie ma zdania na ten temat. 

Najczęściej braku zmian w kursie złotówki spodziewają się badani oferujący usługi 

wypoczynkowe (54,3%), a najrzadziej przedstawiciele badanych firm organizujących 

turystykę (40%). Przewidywania dotyczące rynku walut różnią się także w zależności od 

zasięgu firmy, którą reprezentuje respondent. Najczęściej osłabienia złotówki spodziewają 

się przedstawiciele badanych firm regionalnych i ogólnopolskich (27,3% i 22%), natomiast 

przedstawiciele badanych firm lokalnych i międzynarodowych prognozują osłabienie 

złotówki rzadziej (11,7% i 11,9%). Osłabienia polskiej waluty nieco częściej spodziewają się 

większe przedsiębiorstwa (18,2% wobec 16,2%) oraz respondenci spoza Krakowa (17,2% 

wobec 15,2%). 

  

Wykres 40. Przewidywane zmiany cen usług w okresie 

od lipca do września – porównanie danych 

ogólnopolskich z danymi dla Małopolski 
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 A22. Jakie mają Państwo przewidywania na nadchodzące trzy miesiące wobec rynku walut? 

 
złotówka się 

osłabi  

ceny będą  
na podobnym 

poziomie 

złotówka się 
umocni  

trudno 
powiedzieć 

liczebność 

  OGÓŁEM 16,5% 48,5% 15,0% 20,0% 200 

główna działalność 
przedsiębiorstwa 

działalność organizatorów turystyki 17,1% 40,0% 25,7% 17,1% 70 

hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe 15,7% 54,3% 7,1% 22,9% 70 

Gastronomia 16,7% 51,7% 11,7% 20,0% 60 

lokalizacja Kraków 15,2% 43,9% 21,2% 19,7% 66 

poza Krakowem 17,2% 50,7% 11,9% 20,1% 134 

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa 

lokalny (dane miasto i jego okolice) 11,7% 46,7% 16,7% 25,0% 60 

regionalny (dane województwo) 27,3% 63,6% 0,0% 9,1% 22 

Ogólnopolski 22,0% 37,3% 16,9% 23,7% 59 

międzynarodowy (w tym ogólnopolski) 11,9% 55,9% 16,9% 15,3% 59 

wielkość 
zatrudnienia 

Mikroprzedsiębiorstwa 16,2% 47,9% 15,0% 21,0% 167 

większe przedsiębiorstwa 18,2% 51,5% 15,2% 15,2% 33 

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

poniżej 50 tys. zł 23,6% 52,7% 14,5% 9,1% 55 

50 tys. zł - 100 tys. zł 3,4% 55,2% 17,2% 24,1% 29 

101 tys. zł - 250 tys. zł 10,7% 60,7% 14,3% 14,3% 28 

251 tys. zł - 500 tys. zł 20,0% 30,0% 15,0% 35,0% 20 

powyżej 500 tys. zł 13,9% 52,8% 22,2% 11,1% 36 

nie wiem / trudno powiedzieć 21,9% 31,3% 6,3% 40,6% 32 
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3.7. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w II 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 przedsiębiorstw z Małopolski 

sugeruje minimalne zmiany koniunktury w II kwartale 2012. 

Wartość wskaźnika dla ogółu badanych przedsiębiorstw w województwie małopolskim 

wyniosła +18%, co świadczy o minimalnie podwyższonym poziomie koniunktury. Wskaźnik 

ogólnego klimatu koniunktury był we wszystkich przypadkach dodatni niezależnie od 

wyodrębnionych w badaniu warstw. 

Wykres 41. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w II kwartale 2012 

 

W największym stopniu polepszyła się sytuacja przedsiębiorstw związanych z działalnością 

organizatorów turystyki (+26,4% – wyraźny wzrost). W grupach przedsiębiorstw 

wyróżnionych ze względu na zasięg działalności badane przedsiębiorstwa o lokalnym, 

ogólnopolskim i międzynarodowym zasięgu zauważa się minimalny wzrost wskaźnika 

koniunktury. W przypadku przedsiębiorstw o zasięgu regionalnym wzrost ten jest wyraźny. 

Mikroprzedsiębiorstwa oraz większe przedsiębiorstwa zanotowały minimalny wzrost salda 

koniunktury (odpowiednio +17,4% oraz +21,2%). 

18,0% 

26,4% 

17,9% 

8,3% 

22,7% 

15,7% 15,8% 

27,3% 

15,3% 
19,5% 

17,4% 
21,2% 

0%

20%

40%

OGÓŁEM GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ LOKALIZACJA ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
WIELKOŚĆ 

ZATRUDNIENIA 



 

58 | S t r o n a  

 

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury dla 

firm z Sekcji I wg danych GUS wynosił +10%, 

w związku z czym nie można w tym przypadku 

mówić o zmianach koniunktury. W przypadku 

adekwanych przedsiębiorstw w świetle danych 

dla Małopolski zaobserwować można 

natomiast minimalny wzrost koniunktury  

(ok. +13,5%). Wskaźnik ogólnego klimatu 

koniunktury dla Sekcji N, 79 wg danych GUS 

wyniósł +1,8%, czyli obrazuje brak zmian. 

W badanych firmach w Małopolsce, które 

sprofilowano jako organizatorów turystyki, 

wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury 

oscylował wokół +26,4%, co oznacza wyraźny 

wzrost. 

  

Wykres 42. Wskaźnik ogólnego klimatu 

koniunktury. Porównanie uzyskanych wyników dla 

Małopolski na tle tendencji ogólnokrajowych 
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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%). Badane przedsiębiorstwa prognozują 

analogiczny wzrost koniunktury w zakresie ogólnej sytuacji gospodarczej firmy w kolejnym 

kwartale 2012 roku (+13%). 

Wykres 43. Ogólna sytuacja gospodarcza firmy – porównanie wskaźników koniunktury i ich składowych dla 

II, III, IV kwartału 2011, I i II kwartału 2012 oraz prognozy na III kwartał 2012 roku 

 

Popyt na usługi 

Popyt na usługi oferowane przez badane firmy z Małopolski w II kwartale 2011 roku nie 

zmienił się (-4,9%), natomiast w III kwartale respondenci deklarowali już umiarkowany 

spadek popytu (-23,2%). W IV kwartale popyt kształtował się na niezmienionym poziomie, 

w I i II kwartale 2012 popyt umiarkowanie zmalał (odpowiednio -13,5% i -14,5%). Badani 

prognozują natomiast, że popyt ulegnie umiarkowanemu wzrostowi w kolejnym kwartale 

2012 roku (+14,5%). 
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Wykres 44. Popyt na usługi – porównanie wskaźników koniunktury i ich składowych dla II, III, IV kwartału 

2011, I i II kwartału 2012 oraz prognozy na III kwartał 2012 roku 

 
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%), 

natomiast na kolejny kwartał badani przedsiębiorcy przewidują minimalny wzrost 

koniunktury pod względem sprzedaży (+15,5%). 

Wykres 45. Sprzedaż usług – porównanie wskaźników koniunktury i ich składowych dla II, III, IV kwartału 

2011, I i II kwartału 2012 oraz prognozy na III kwartał 2012 roku 
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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 

koniunktura ponownie pogorszyła się minimalnie w I i II kwartale 2012 (odpowiednio -21,5% 

i -19,5%). Badani nie spodziewają się zmiany koniunktury w zakresie sytuacji finansowej 

w kolejnym kwartale (+9,5%). 

Wykres 46. Sytuacja finansowa – porównanie wskaźników koniunktury i ich składowych dla II, III, IV kwartału 

2011, I i II kwartału 2012 oraz prognozy na III kwartał 2012 roku 

 

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 i II kwartale 2012 

ceny usług nie uległy zmianie (odpowiednio +9% i +5%). Badani w kolejnym kwartale nie 

spodziewają się zmian w tym zakresie (+4,5%). 

 
Wykres 47. Ceny usług – porównanie wskaźników koniunktury i ich składowych dla II, III, IV kwartału 2011, 

I i II kwartału 2012 oraz prognozy na III kwartał 2012 roku 
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Zatrudnienie 

W II i III kwartale 2011 nie odnotowano zmian zatrudnienia w badanych firmach, wskaźnik 

koniunktury wyniósł odpowiednio -1,5% i -6,9%. Zgodnie z danymi za IV kwartał tendencja ta 

utrzymała się także w IV kwartale (-5,3%). Koniunktura nie zmieniała się także w I i II 

kwartale 2012 (odpowiednio -3,5% i 2%). Na III kwartał 2012 roku badane przedsiębiorstwa 

również nie spodziewają się zmian wielkości zatrudnienia. Pokazuje to wskaźnik koniunktury 

o wartości -3%. 

Wykres 48. Zatrudnienie – porównanie wskaźników koniunktury i ich składowych dla II, III, IV kwartału 2011, 

I i II kwartału 2012 oraz prognozy na III kwartał 2012 roku 
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5. Nastroje w biznesie – weryfikacja prognoz 

Poniższy wykres obrazuje prognozę przedsiębiorców sektora turystycznego w Małopolsce 

oraz wyniki rzeczywiste koniunktury za II 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 II kwartale 2012 we wszystkich 

przypadkach byli bezzasadnie optymistyczni. Przedsiębiorcy najbardziej pomylili się 

prognozując sprzedaż oraz popyt na usługi. Pytani oczekiwali wyraźnego wzrostu, tymczasem 

zauważono minimalny spadek tych wskaźników. Analogiczna sytuacja miała miejsce 

w przypadku prognozy sytuacji finansowej. Badani prognozowali też minimalny wzrost cen 

oraz zatrudnienia, podczas gdy parametry te w II kwartale 2012 utrzymywały się na takim 

samym poziomie. W przypadku ogólnej sytuacji gospodarczej ankietowani oczekiwali 

wyraźnego wzrostu, tymczasem II kwartał 2012 roku przyniósł minimalny wzrost tego 

wskaźnika. 

 



 

64 | S t r o n a  

 

 


