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 Wstęp 

Firma PBS na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki działającego w strukturach 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeprowadziła badanie 

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

2012 roku. 

Łącznie przebadano 201 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 



 

5 | S t r o n a  

 

2. Charakterystyka badanych podmiotów 

 
Powyższe wykresy prezentują rozkłady procentowe badanych przedsiębiorstw z Małopolski 

według ich podstawowych cech. Zgodnie z założeniami badania zrealizowano 201 

wywiadów: 70 wśród podmiotów zaklasyfikowanych według PKD 2007 do Sekcji N Dział 079 

– działalność organizatorów turystyki (34,8%), 71 wśród podmiotów z Sekcji I dział 055 – 

obiekty hotelarskie (35,3%) oraz 60 wśród podmiotów z Sekcji I dział 056 – gastronomia 

(29,9%). Wśród firm, które wzięły udział w badaniu przeważają przedsiębiorstwa o 

międzynarodowym (37,8%), lokalnym (26,4%) oraz ogólnopolskim (25,4%) zasięgu 

działalności. 55,7% firm swoją lokalizację ma w województwie małopolskim poza Krakowem. 

Pozostałe firmy swą siedzibę mają w Krakowie (44,3%). Na potrzeby analizy statystycznej 

zostały wyodrębnione dwie kategorie – mikroprzedsiębiorstwa oraz większe firmy – w tej 

kategorii zostały wtórnie zagregowane podmioty z firm powyżej 10 pracowników. 

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

zdecydowanie najliczniej wskazywano kwotę poniżej 50 tysięcy złotych (33,3%).  

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

3.1 Wprowadzenie 

Dane statystyczne za II kwartał 2012 

W II kwartale 2012 roku udzielono w Małopolsce łącznie 2 230 544 noclegów o 10% więcej 

niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W tym 674 286 udzielonych noclegów przypada 

dla turystów zagranicznych, dynamika wzrostu względem II kwartału 2011 roku wyniosła 

16%. Ponadto, w tym samym okresie z obiektów zbiorowego zakwaterowania skorzystało 

891 395 turystów w tym 298 885 turystów zagranicznych. W porównaniu z rokiem ubiegłym 

odnotowano  przyrost turystów korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania na 

poziomie 8%, natomiast w przypadku samych turystów zagranicznych wzrost wyniósł 17%. 

15% turystów ogółem korzystających z noclegów w II kwartale w Polsce przypada na 

Małopolskę w tym 21,4% turystów zagranicznych. Jeśli chodzi o udzielone noclegi ogółem w 

Polsce to 14,7% miało miejsce w Małopolsce, gdzie 20,5% udzielono turystom zagranicznym. 

Wartości średnie dla opisywanych zjawisk przewyższają średnią ogólnopolską, ponadto 

analizując dane kwartał do kwartału w Małopolsce odnotowano w każdym z opisywanych 

obszarów wzrost o około 1%.  

Lotnisko Balice w II kwartale br. obsłużyło łącznie 959 246 pasażerów względem 797 055 rok 

wcześniej, dynamika rok do roku dla II kwartału wyniosła 20,3%.  

III kwartał 2012 

W trzecim kwartale 2012 roku nadal odczuwane były skutki trwającej dekoniunktury 

gospodarczej. Konieczne zatem było kontynuowanie polityki antykryzysowej w celu 

przywrócenia stabilności gospodarczej na świecie. Atmosferę na europejskich rynkach 

ociepliła decyzja o wprowadzeniu w październiku stałego funduszu ratunkowego – 

Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego, który zdaniem wielu ekonomistów, jest 

brakującym elementem unii monetarnej.  

W ostatnim kwartale rozpoczął się spór Chin i Japonii o małe, bezludne wyspy na morzu 

Wschodniochińskim. Zdaniem analityków, przyczyną konfliktu nie są same wyspy, a 

możliwość eksploatacji podmorskich złóż ropy, znajdujących się na terenie tych akwenów. W 

wyniku sporu w Chinach doszło do fal masowych antyjapońskich demonstracji. Konflikt 

przekreśla plany, zgodnie z którymi w krótkim czasie miało dojść do zaciśnięcia współpracy 

między obiema potęgami gospodarczymi. Zaostrzenie konfliktu w tym regionie może jednak 

spowodować negatywne konsekwencje nie tylko dla regionu, ale również całego świata. 
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Niewątpliwy wpływ na koniunkturę turystyczną w ostatnim kwartale miała organizacja XXXII 

Letnisk Igrzysk Olimpijskich, które odbyły się  w Londynie. Olimpiada rozpoczęła się 27 lipca i 

trwała do 12 sierpnia. Na Igrzyskach w Londynie przeprowadzono 26 konkurencji, w których 

rywalizowało około 14 000 zawodników z 204 krajów. Po zakończeniu Olimpiady w Londynie 

odbyły się XIV Igrzyska Paraolimpijskie, które pobiły wszelkie rekordy oglądalności. Liczba 

widzów przed telewizorami sięgnęła 4 miliardów. 

Wrzesień przyniósł aferę alkoholową w Czechach. Zatrucia alkoholem metylowym, 

wprowadzonym nielegalnie do obrotu pod postacią podrabianych napojów wyskokowych, 

spowodowały śmierć 19 osób. Rząd czeski wprowadził częściową prohibicję. 

Na Polską sytuację polityczno-ekonomiczną w ostatnich trzech miesiącach niewątpliwy 

wpływ miała niewypłacalność biur podróży. Łącznie od początku wakacji wniosek o 

niewypłacalności złożyło do Urzędów Marszałkowskich 10 biur w tym 2 z Małopolski. 

Urlopowiczom z reguły nie udało się odzyskać pieniędzy za niewykorzystaną wycieczkę. Takie 

sytuacje zniechęcają podróżujących do korzystania z usług organizatorów turystyki. 

Początek trzeciego kwartału 2012 roku przyniósł również upadek linii lotniczych OLT Express, 

które od początku działalności przynosiły nadzieję na wzrost popularności podróżowania 

tanimi połączeniami między największymi miastami w Polsce. Po 4 miesiącach od 

rozpoczęcia działalności OLT Express ogłosił upadłość w atmosferze skandalu. 

Na ostatni kwartał w Polsce rzutowały także negatywne wydarzenia o charakterze 

meteorologicznym. Przez cały kraj przechodziły burze i nawałnice. W połowie lipca przez 

województwo pomorskie oraz kujawsko-pomorskie przeszły trąby powietrzne, zabijając 

jedną osobę i raniąc 11. Żywioł uszkodził 100 budynków, pozrywał linie elektryczne oraz 

zniszczył 520 ha lasu. W ostatnim kwartale miało miejsce również kilka wypadków. We 

wrześniu na terenie Francji doszło do wypadku polskiego autokaru, w wyniku którego zginęły 

dwie osoby, a 32 zostały ranne. Autokar przewoził 68 osób. Wśród pasażerów znajdowali się 

Polacy, Ukraińcy oraz Francuzi. Autokar wyruszył z Przemyśla i kierował się do południowej 

Francji.  

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

Live Music, który obok Heineken Open’er Festival jest największą tego typu imprezą w 

Polsce. 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 rozpatrywała bieżące problemy o charakterze 

społecznym, politycznym i ekonomicznym. 
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3.2. Ocena sytuacji gospodarczej w III kwartale 2012 roku 

Ogólna sytuacja przedsiębiorstw w Małopolsce 

Ogólna sytuacja w zakresie prowadzonej działalności usługowej w ostatnich trzech 

miesiącach poprawiła się w przypadku 24,4% badanych przedsiębiorstw. Jednak relatywnie 

częściej badani odczuwali pogorszenie sytuacji (35,3%). W świetle tych danych badane 

przedsiębiorstwa w perspektywie ostatnich trzech miesięcy zanotowały minimalny spadek 

koniunktury (-10,9%). 

Pogorszenie sytuacji częściej deklarowały podmioty prowadzące działalność związaną z 

gastronomią (41,7%) oraz firmy świadczące usługi z zakresu zakwaterowania (36,5%) niż te 

związane z organizacją turystyki (28,6%). Ze względu na prowadzoną działalność pogorszenie 

sytuacji odnotowali częściej przedsiębiorcy zlokalizowani poza Krakowem (41,1%). Z kolei 

analiza danych w kontekście zasięgu działalności przedsiębiorstwa wskazuje, że pogorszenie 

się sytuacji w zakresie prowadzonych przez daną firmę usług odczuły podmioty 

funkcjonujące na rynku regionalnym (52,4%). Na ogólną poprawę sytuacji wskazywały zaś 

częściej większe firmy niż mikroprzedsiębiorstwa (35,3% wobec 22,2%). 

Bieżącą sytuację gospodarczą określiło jako dobrą 33,3% badanych firm. Jako zadowalającą 

oceniło ją najwięcej, bo 41,8% przedsiębiorstw. Natomiast 24,9% badanych zadeklarowało, iż 

w ich odczuciu jest zła. W świetle przytoczonych danych, wskaźnik koniunktury (+8,5%) 

pozostał bez zmian.  

Ogólną sytuację gospodarczą zdefiniowało jako zadowalającą 45,7% ankietowanych 

przedsiębiorców sprofilowanych jako organizatorzy turystyki oraz około 48% respondentów z 

obszaru hotelarstwa. 33,3% ankietowanych firm o charakterze gastronomicznym 

zdefiniowało obecną sytuację jako dobrą. Bieżącą ogólną sytuację gospodarczą jako 

zadowalającą określali również częściej respondenci zlokalizowani w Krakowie (47,2% wobec 

37,5%). Spośród przedsiębiorców wyróżnionych ze względu na zasięg działalności, jedynie 

przedsiębiorcy prowadzący firmy o ogólnopolskim zasięgu częściej wskazywali na dobrą 

ogólną sytuację gospodarczą ich jednostki. Nieco częściej większe przedsiębiorstwa 

deklarowały, że sytuacja ta przedstawia się aktualnie dobrze (41,2% większych podmiotów 

wobec 31,7% mikroprzedsiębiorstw).  

Saldo koniunktury dla badanych przedsiębiorstw w zakresie ogólnej sytuacji gospodarczej 

wyniosło +8,5%, co oznacza brak zmian koniunktury w zakresie aktualnej sytuacji 

gospodarczej badanych jednostek. Minimalny wzrost koniunktury zanotowały 

przedsiębiorstwa skategoryzowane jako organizatorzy turystyki. Minimalne polepszenie 

ogólnej sytuacji gospodarczej obserwować można również w przypadku firm 

zlokalizowanych w Krakowie (+12,4%). Analizując uzyskane wskaźniki koniunktury w 

kategorii zasięg działalności przedsiębiorstwa, relatywnie najwyższy wzrost (minimalna 
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zmiana) w kontekście zgromadzonych danych odnotowały firmy ogólnopolskie (+19,6%). 

Wyraźną zmianę o charakterze dodatnim odnotowały przedsiębiorstwa większe (+29,4%), 

podczas gdy mikroprzedsiębiorstwa nie odnotowały zmian w tym zakresie (+4,2%). 

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

w Małopolsce 

 

 

 

Badane w Małopolsce przedsiębiorstwa 

świadczące usługi zakwaterowania  

i wyżywienia podobnie jak przedsiębiorstwa 

tego typu z Polski nie odnotowały zmian  

(-2,3%). Natomiast przedsiębiorstwa 

świadczące usługi organizowania turystyki w 

Małopolsce odnotowały niewielki wzrost 

koniunktury (+20%), podczas gdy podmioty 

tego typu w Polsce nie zanotowały zmian  

(-0,3%).  

 

 

 

 

8,5% 

20,0% 

7,0% 

-3,3% 

12,4% 

5,4% 
0,0% 

-4,8% 

19,6% 

10,5% 

4,2% 

29,4% 

-20%

0%

20%

40%

OGÓŁEM GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ LOKALIZACJA ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
WIELKOŚĆ 

ZATRUDNIENIA 

-8,5% 

2,3% 

-0,3% 

20,0% 

-20%

0%

20%

40%

Wykres 3. Wskaźnik koniunktury – ogólna sytuacja 

gospodarcza przedsiębiorstw. Porównanie 

uzyskanych wyników dla Małopolski na tle 

tendencji ogólnokrajowych 



 

10 | S t r o n a  

 

Zagwarantowany okres działania badanych firm z Małopolski wynosi średnio 10 miesięcy. Dla 

organizatorów turystycznych średnia wyniosła 12 miesięcy, dla usługodawców świadczących 

usługi związane z zakwaterowaniem oraz gastronomią zagwarantowany okres działania 

został wskazany na średnim poziomie 9 i 11 miesięcy. Dłuższy średni okres zagwarantowanej 

działalności deklarują przedsiębiorcy zlokalizowani w Krakowie (13 miesięcy) oraz 

przedsiębiorcy o ogólnopolskim i międzynarodowym zasięgu działalności (odpowiednio 11 i 

12 miesięcy), a także większe podmioty (16 miesięcy). 

 

Zestawienie porównawcze pokazuje, 

że zakwaterowanie i usługi gastronomiczne 

w Małopolsce mają średnio krótszy 

zagwarantowany okres działalności 

w porównaniu do danych ogólnopolskich 

(około 10 miesięcy dla usługodawców 

z Małopolski wobec około 39 miesięcy 

dla Sekcji I). Analogiczna sytuacja ma miejsce 

w przypadku organizacji turystyki. W Polsce 

podmioty z tej sekcji zgłosiły średni 

zagwarantowany okres działalności 

na poziomie ponad 34 miesiące względem 12 

miesięcy wśród badanych podmiotów 

w Małopolsce. 

 

Popyt 

Badani najczęściej deklarowali, że w ostatnim kwartale popyt na usługi przez nich 

sprzedawane spadał (34,3%). 39,8% podmiotów nie zaobserwowało zmian, a 25,9% 

przedsiębiorców zauważyło wzrost popytu na sprzedawane przez siebie usługi. Wskaźnik 

koniunktury w zakresie popytu w ostatnim kwartale pozostał zatem bez zmian (-8,5%). 

Organizatorzy turystyki wskazywali najczęściej, że popyt w ostatnim kwartale nie zmienił się 

(ok. 39%). Na wariant ten najczęściej wskazywała również większość jednostek zajmujących 

się gastronomią (45%). Popyt częściej spadał w firmach zlokalizowanych poza Krakowem 

(40,2%). Z tendencją spadkową popytu miały do czynienia w ostatnim kwartale również 

firmy o regionalnym zasięgu działalności (47,6%). Wzrost popytu wskazała połowa większych 

podmiotów (50%).  
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Bieżący popyt na usługi sprzedawane przez respondentów w ich odczuciu generalnie spadał 

(47,3%). Wzrost zaobserwowało 16,4% ankietowanych jednostek. Wskaźnik koniunktury w 

zakresie bieżącego popytu kształtuje się zatem na poziomie -30,8%, co wskazuje na wyraźny 

spadek bieżącego popytu w ostatnim kwartale.  

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

sprzedawane przez nich usługi spadł lub nie uległ zmianie (44,3% i 35,7%). Wśród badanych 

świadczących usługi hotelarskie i wypoczynkowe dominowała tendencja spadkowa (45,1%), 

podobnie 53,3% firm o charakterze gastronomicznym. Częściej spadek bieżącego popytu 

wskazywały przedsiębiorstwa mieszczące się poza Krakowem (58% wobec 33,7%). W ocenie 

mikroprzedsiębiorców bieżący popyt na świadczone przez nich usługi spadł (ok. 49%). 

Większy odsetek badanych w przypadku większych przedsiębiorstw ocenił bieżący popyt 

dodatnio – 38,2%. 

W badanych przedsiębiorstwach koniunktura w zakresie popytu na usługi oferowane przez 

przedsiębiorców wyraźnie spadła (wskaźnik koniunktury wyniósł -30,8%). Istotny spadek 

zanotowały przedsiębiorstwa o regionalnym zasięgu działalności (-57,1%). Największą 

dysproporcję pod względem salda koniunktury obserwować można w podziale ze względu 

na wielkość przedsiębiorstwa: mikroprzedsiębiorstwa zanotowały wyraźny spadek 

koniunktury w zakresie popytu (-37,1%) natomiast większe przedsiębiorstwa nie odnotowały 

zmian bieżącego popytu. 

Wykres 5. Wskaźnik koniunktury – popyt na oferowane usługi (dla Małopolski) 
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Badane przedsiębiorstwa z Małopolski 

związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem 

notują wyraźny spadek salda koniunktury 

w kontekście popytu na sprzedawane usługi  

(-34,4%). W zakresie danych udostępnianych 

przez GUS w Sekcji I nie obserwuje się zmian. 

Dane GUS wskazują natomiast minimalny 

spadek koniunktury w przypadku firm 

związanych z organizowaniem turystyki  

(-25,1%). W Małopolsce zaś widać podobną 

zmianę koniunktury w zakresie danych dla tej 

branży. 

 

 

 

Zatrudnienie 

W ostatnim kwartale zatrudnienie w większości firm z branży turystycznej kształtowało się 

na takim samym poziomie (77,6% odpowiedzi). 14,9% respondentów oceniło, że 

zatrudnienie w  ich przedsiębiorstw spadło. Natomiast 7,5% 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 -

7,5%).  

Zatrudnienia nie zwiększyła ani też nie zmniejszyła w III kwartale zdecydowana większość 

firm działających jako organizatorzy turystyki oraz przedsiębiorcy zajmujący się 

hotelarstwem i usługami wypoczynkowymi, jak również podmioty świadczące usługi 

gastronomiczne (odpowiednio ok. 84%, 82% i 65%). 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. 76%, 81%, 80% i 76% 

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 77,8% i 76,5%). 
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Sprzedaż 

Bieżąca sprzedaż wzrosła w ocenie 15,9% badanych podmiotów. Dla 37,3% pozostała ona 

bez zmian, zaś 46,8% badanych firm oceniło, że bieżąca sprzedaż usług w ich jednostce 

spadła. Dane te zadecydowały o ujemnym wskaźniku koniunktury i wyraźnym spadku w 

zakresie sprzedaży (-30,8%).  

W odczuciu organizatorów turystyki wysokość bieżącej sprzedaży spadała bądź nie ulegała 

zmianie – odpowiednio 44,3% i 38,6%. Wzrost zadeklarowało 17,1% respondentów. Badani 

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

46,5%), podobnie jak 50% usługodawców z obszaru gastronomii oraz 44,3% organizatorów 

turystyki. Wzrost bieżącej sprzedaży częściej wskazywali przedsiębiorcy zlokalizowani w 

Krakowie (22,5% wobec 10,7%). W ocenie badanych o lokalnym, regionalnym, 

ogólnopolskim i międzynarodowym zasięgu działalności bieżąca sprzedaż najczęściej spadała 

(ok. 55%, 52%, 47% i 39,5%). Podobnie mikroprzedsiębiorstwa częściej wskazywały na 

spadek bieżącej sprzedaży swoich usług (50,3%), natomiast więksi przedsiębiorcy relatywnie 

najczęściej wskazywali na wzrost analizowanej sprzedaży (41,2%). 

W zakresie sprzedaży badane przedsiębiorstwa zanotowały ogółem wyraźny spadek 

koniunktury (-30,8%). Analizowane przedsiębiorstwa ze względu na typ działalności 

różnicowały się w niewielkim stopniu (oscylowały wokół wartości sygnalizujących wyraźny 

spadek). Natomiast największe różnice występują w podziale ze względu na zasięg 

działalności i wielkość przedsiębiorstwa. Większe przedsiębiorstwa zanotowały minimalny 

wzrost koniunktury, podczas gdy mikroprzedsiębiorstwa wyraźny spadek wskaźnika 

koniunktury.  

Wykres 7. Wskaźnik koniunktury – sprzedaż 
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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 wyraźny 

spadek salda koniunktury (-32,8%). Ponadto 

zaobserwować można, że sprzedaż minimalnie 

spadła w przypadku organizatorów turystyki w skali 

ogólnokrajowej, podczas gdy małopolscy 

przedstawiciele tej branży zanotowali wyraźny 

spadek.  

 

 

 

 

 

 

 

Moce produkcyjne 

Badani w III kwartale wykorzystywali średnio 62% pełnych mocy produkcyjnych  

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

 Organizatorzy turystyczni plasują się powyżej średniej, wykorzystując średnio 66% 

potencjalnych mocy produkcyjnych firmy. Firmy zajmujące się gastronomią podobnie plasują 

się powyżej średniej dla ogółu badanych firm (66%). Natomiast przedsiębiorcy związani 

z usługami hotelarskimi i wypoczynkowymi wykorzystywali w III kwartale średnio 55% mocy 

produkcyjnych. Firmy działające regionalnie oraz międzynarodowo wykorzystują średnio 63% 

i 68% z wyżej wymienionych zasobów. Natomiast średnia wartość obecnie 

wykorzystywanych mocy produkcyjnych w przypadku firm o lokalnym i ogólnopolskim 

zasięgu działalności wnosi 58% i 56%. Odsetek szacowanego wykorzystania mocy 

produkcyjnych jest wyższy w stosunku do średniej dla ogółu badanych w przypadku firm 

zlokalizowanych w Krakowie (74% wobec 52%). Mikroprzedsiębiorstwa w zakresie bieżącego 

wykorzystywania mocy produkcyjnych plasują się poniżej średniej dla wszystkich badanych 

jednostek (58%), zaś przedsiębiorstwa większe wykorzystują aktualnie średnio 80% pełnych 

mocy produkcyjnych. 
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Sytuacja finansowa 

Bieżąca sytuacja finansowa pozostała bez zmian dla 43,8% firm. W ocenie 13,4% badanych 

podmiotów sytuacja ta uległa polepszeniu, zaś 42,8% przedsiębiorstw wskazało, że aktualnie 

ich sytuacja finansowa pogorszyła się. Saldo koniunktury uległo wyraźnemu spadkowi.  

Najczęściej jako niezmienną obecną sytuację finansową wskazywali przedsiębiorcy zajmujący 

się organizowaniem turystyki i hotelarstwem (54,3% i ok. 48%). Natomiast w ocenie 

przedsiębiorców zajmujących się gastronomią bieżąca sytuacja finansowa ich firm uległa 

pogorszeniu (58,3%). Pogorszyła się ona zarówno w przedsiębiorstwach o lokalnym, jak i 

regionalnym zasięgu działalności (odpowiednio 54,7% i 61,9% wskazań na wariant „pozostała 

bez zmian”). Przedsiębiorcy o ogólnopolskim i międzynarodowym zasięgu działalności 

skłonni byli raczej podkreślać brak zmian w sytuacji finansowej ich jednostek (51% i 48,7%). 

Przedstawiciele mikroprzedsiębiorstw częściej wskazywali pogorszenie aktualnej sytuacji 

finansowej (46,1%) aniżeli firmy zaklasyfikowane jako większe przedsiębiorstwa (26,5%). 

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

padała z większą częstotliwością w kontekście firm z Krakowa niż firm usytuowanych poza 

granicami miasta.  

Badane przedsiębiorstwa wskazały na wyraźny spadek koniunktury w zakresie oceny 

aktualnej sytuacji finansowej (-29,4%). Saldo odpowiedzi sugeruje ujemną i wyraźną zmianę 

koniunktury wśród przedsiębiorców spoza Krakowa (-45,5%), jak również wyraźny spadek 

wskaźnika koniunktury wśród usługodawców związanych z zakwaterowaniem i gastronomią 

(-32,4% i -43,3%), a także tych o lokalnym i ogólnopolskim zasięgu działalności (-43,4% i -

29,4%). Najsilniejszy spadek koniunktury pod kątem sytuacji finansowej zanotowały 

przedsiębiorstwa o regionalnym zasięgu działalności (-57,1%). 

Wykres 9. Wskaźnik koniunktury – sytuacja finansowa 
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Dane dla Małopolski pod względem 

koniunktury w kontekście sytuacji finansowej 

różnią się od do danych ogólnopolskich. Firmy z 

Małopolski związane z zakwaterowaniem i 

gastronomią zanotowały wyraźny spadek 

koniunktury (-37,4%), podczas gdy firmy 

zaklasyfikowane w Sekcji I nie zarejestrowały 

zmian w aktualnej sytuacji finansowej. 

Umiarkowanie ujemne zmiany widoczne są w 

przypadku danych dla małopolskich firm 

związanych z organizowaniem turystyki, 

natomiast w przypadku Sekcji N, 79 na terenie 

kraju nie obserwuje się zmian koniunktury. 

 

 

 

 

 

Opóźnienia w płatnościach 

W III kwartale 2012 roku badane jednostki nie zarejestrowały wydłużenia opóźnień 

w płatnościach za sprzedawane usługi (31,8%). W ocenie 4% badanych firm opóźnienia te 

uległy zmniejszeniu, zaś zdaniem 10,9% przedsiębiorców kształtują się one na tym samym 

poziomie. 

 Badani organizatorzy turystyczni deklarowali najczęściej brak opóźnień za wykonane usługi 

w ostatnim kwartale (32,9%). Podobnie deklarowali przedsiębiorcy związani z branżą 

hotelarską oraz przedsiębiorcy świadczący usługi o charakterze gastronomicznym 

(odpowiednio 22,5% oraz 41,7%). Opóźnienia te wydłużyły się dla  firm o międzynarodowym 

zasięgu działalności (13,2%) oraz większych przedsiębiorstw (26,5%). 
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Dla każdej grupy przedsiębiorstw w dolnym wierszu przedstawiono surowe dane, a w górnym wierszu dane przekształcone w celu 

obliczenia wskaźnika koniunktury (odsetki dla trzech pierwszych odpowiedzi przeliczone proporcjonalnie tak, by sumowały się do 100%).  

Wskaźnik koniunktury dla opóźnień w płatnościach za sprzedawane usługi wynosi -14,9%, co 

wskazuje na minimalny spadek koniunktury. W przypadku większych przedsiębiorstw 

dostrzega się wyraźny spadek wskaźnika koniunktury (-45%) podobnie jak w przypadku 

przedsiębiorstw o międzynarodowym zasięgu działalności (-23,5). 

A11.  Jak zmieniają się opóźnienia płatności za usługi sprzedawane przez Państwa jednostki? 
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OGÓŁEM  
23,4% 68,1% 8,5%     -14,9% 
10,9% 31,8% 4,0% 53,2% 201 

główna działalność 
przedsiębiorstwa działalność organizatorów turystyki 

21,9% 71,9% 6,3%     -15,6% 

10,0% 32,9% 2,9% 54,3% 70 

zakwaterowanie 
29,6% 59,3% 11,1%     -18,5% 

11,3% 22,5% 4,2% 62,0% 71 

gastronomia 
20,0% 71,4% 8,6%     -11,4% 

11,7% 41,7% 5,0% 41,7% 60 

lokalizacja 
Kraków 

25,6% 72,1% 2,3%     -23,3% 
12,4% 34,8% 1,1% 51,7% 89  

poza Kraków 
21,6% 64,7% 13,7%     -7,8% 

9,8% 29,5% 6,3% 54,5% 112  

zasięg działalności 
przedsiębiorstwa lokalny (dane miasto i jego okolice) 

18,2% 63,6% 18,2%     0,0% 

7,5% 26,4% 7,5% 58,5% 53 

regionalny (dane województwo) 
15,4% 84,6% 0,0%     -15,4% 

9,5% 52,4% 0,0% 38,1% 21 

ogólnopolski 
24,0% 68,0% 8,0%     -16,0% 

11,8% 33,3% 3,9% 51,0% 51 

międzynarodowy (w tym również ogólnopolski) 
29,4% 64,7% 5,9%     -23,5% 

13,2% 28,9% 2,6% 55,3% 76 

wielkość 

zatrudnienia 
mikroprzedsiębiorstwa 

17,6% 71,6% 10,8%     -6,8% 

7,8% 31,7% 4,8% 55,7% 167 

większe przedsiębiorstwa 
45,0% 55,0% 0,0%     -45,0% 

26,5% 32,4% 0,0% 41,2% 34 
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Wykres 11. Wskaźnik koniunktury – opóźnienia w płatnościach 

 

 

 

Na poziomie ogólnopolskim obserwuje się 

minimalnie ujemne zmiany koniunktury w 

opóźnieniach w płatnościach wśród firm 

związanych z zakwaterowaniem i gastronomią  

(-12,8%). Analogiczna sytuacja ma miejsce w 

przypadku Małopolski (-15,3%). W zakresie 

działalności małopolskich organizatorów turystyki 

dane wskazują na minimalnie ujemne saldo 

koniunktury (-15,6%), podczas gdy 

przedsiębiorstwa tego typu w Polsce nie 

odnotowały zmian w jej zakresie.   

 

 

W ciągu ostatnich trzech miesięcy większość uczestniczących w badaniu przedsiębiorstw 

nie zarejestrowała zmian w długości opóźnień w płatnościach za wykonane usługi (80,1%). 

14,9% respondentów oświadczyło, że opóźnienia te wydłużyły się, a 5% że skróciły się.  

Wskaźnik koniunktury dla opóźnień w płatnościach za wykonane usługi wynosi -10%, co 

oznacza brak zmian w kontekście danej kategorii. W przypadku przedsiębiorstw zajmujących 
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się organizacją turystyki oraz związanych z zakwaterowaniem odnotowano minimalny 

spadek koniunktury. 

Wykres 13. Wskaźnik koniunktury – opóźnienia w płatnościach za wykonane usługi 

 

 

Ceny 

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

69,2% respondentów. Po 15,4% przedsiębiorstw wskazywała, że ceny świadczonych usług 

rosły bądź spadały. Koniunktura nie zmieniła się zatem 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 odsetki 

dla wariantu „pozostają bez zmian”: 62,9%, 71,8%, ok. 73%). Wzrost cen wskazało więcej 

ankietowanych jednostek z Krakowa w porównaniu z przedsiębiorcami zlokalizowanymi poza 

tym miastem (ok. 21,3% wobec blisko 11%). Zarówno przedsiębiorcy o lokalnej, regionalnej, 

ogólnopolskiej i międzynarodowej skali działalności w zdecydowanej większości ocenili, że 

wysokość cen nie uległa zmianie (ok. 79%, 81%, 69% i 59%). Mikroprzedsiębiorstwa częściej 

niż większe podmioty deklarowały spadek cen (16,2% wobec 11,8% dla przedsiębiorstw 

zatrudniających powyżej 10 pracowników).  

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

zmianie (+0,0%). W strukturze ze względu na poszczególne charakterystyki badanych 

przedsiębiorstw nie obserwuje się znaczących zmian salda koniunktury. 
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Wykres 14. Wskaźnik koniunktury – ceny usług 

 
 

 

W zakresie zmian w cenach usług badane 

podmioty nie różnicowały się w grupie firm 

związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem 

na tle tendencji ogólnokrajowych. W przypadku 

podmiotów związanych z organizowaniem 

turystyki w Małopolsce również nie dostrzega się 

zmian w obszarze wahań koniunktury, natomiast 

wśród firm z kraju obserwuje się minimalny 

wzrost koniunktury w zakresie cen usług. 
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Kompetencje pracowników 

W szczegółowej analizie danych widać, że respondenci najczęściej jednak skłonni byli 

wyrażać pogląd, iż poziom kompetencji pracowników nie zmienił się. Odpowiedź ta 

dominowała szczególnie w strukturze danych dla przedsiębiorstw zajmujących się 

hotelarstwem (73,2%), które osiągnęły przychody między poniżej 50 tys. zł  

w ostatnim roku obrotowym (67,2%). 

 

Wskaźnik koniunktury w przypadku ogółu badanych przedsiębiorstw w zakresie kompetencji 

pracowników pokazuje minimalny wzrost (+24,9%). W niektórych zaś przypadkach wartość 

wskaźnika przekracza 26%, co sugeruje wyraźny wzrost kompetencji pracowników na 

przestrzeni ostatniego roku. Te przypadki to przedsiębiorcy zaklasyfikowani jako 

organizatorzy turystyki (+41,4%), którzy zlokalizowani są w Krakowie (+31,5%) i których 

działalność obejmuje swoim zasięgiem obszar regionalny bądź międzynarodowy 

(odpowiednio +33,3% i +31,6%). Są to również przedsiębiorcy zatrudniający więcej niż 10 

pracowników (+44,1%).  

Wykres 16. Wskaźnik koniunktury – kompetencje pracowników 
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3.3. Bariery działalności 

Wśród przedstawicieli ogółu badanych firm 7% zadeklarowało brak barier w prowadzeniu 

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

zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi) było to 8,4%, podczas gdy w skali kraju 

brak barier deklarowało 9,3% 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 4,3% 

przypadków, co jest podobnym do obserwowanego wyniku dla całego kraju (4,6%). 

Barierą odczuwaną przez największy odsetek badanych przedsiębiorców z Małopolski jest 

niedostateczny popyt (ok. 45%). Kolejnymi pod względem częstości występowania barierami, 

wskazywanymi przez zbliżony odsetek respondentów, były niepewność ogólnej sytuacji 

gospodarczej (42,8%) oraz konkurencja firm krajowych (38,3%). W przypadku badanych firm 

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

niedostateczny popyt (42%), konkurencja firm krajowych (35,1%) oraz niepewność ogólnej 

sytuacji gospodarczej (33,6%). Dla badanych firm z województwa małopolskiego, należących 

do działu 79 sekcji N, trzy najczęściej wymieniane bariery to: niepewność ogólnej sytuacji 

gospodarczej (60%), niedostateczny popyt (50%) oraz konkurencja firm krajowych (44,3%). 

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 (70,2%), niedostateczny popyt (50,4%) 

oraz wysokie obciążenia na rzecz budżetu (49,8%). Natomiast dla przedsiębiorców z sekcji N, 

79 podstawowe i najczęściej wskazywane bariery to: wysokie obciążenia na rzecz budżetu 

(55,3%), koszty zatrudnienia (53,4%) oraz niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej (52,2%).  
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Wykres 17. 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 (23,4%), wskazane przez 15,3% przedstawicieli firm z sekcji I oraz 

38,6% przedstawicieli firm z sekcji N. W badaniu ogólnopolskim zostały one wskazane przez 

większy bądź zbliżony odsetek respondentów, odpowiednio 25,7% oraz 37,5%. Pozostałe 

bariery w obydwu badaniach wskazywało po kilka do kilkunastu procent respondentów.  

W pytaniach wielokrotnego wyboru, jakim jest pytanie o bariery działalności, wyniki 

przedstawiane są na dwa sposoby. W pierwszym etapie 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 III kwartale 2012 

barierą był niedostateczny popyt, stanowiący 17,1% ogółu barier. Kolejne pod względem 

częstości występowania bariery to niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej (16,4%) oraz 

konkurencja firm krajowych (14,7%). Koszty zatrudnienia stanowiły 12,2% ogółu wszystkich 

barier, wysokie obciążenia na rzecz budżetu oraz niejasne i niespójne przepisy prawa zebrały 

odpowiednio 9,5% i 9% wskazań. Pozostałe bariery stanowiły w sumie 18,5% wszystkich 

barier. 

Wykres 18. Wskaźnik struktury sygnalizowanych barier 
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3.4. Ocena wpływu EURO 2012 na kształtowanie się turystyki  

w Małopolsce 

Badani wskazywali najczęściej, że Turniej EURO 2012 przełożył się w tym sezonie na większą 

popularność Małopolski wśród turystów zagranicznych (50,2%). 40,3% respondentów 

wyraziło przeciwną opinię. 

Wykres 19. Wpływ Euro 2012 na popularność Małopolski wśród zagranicznych turystów  

 
 

Z opinią jakoby Euro 2012 wpłynęło na większą popularność Małopolski wśród zagranicznych 

turystów, zgodziło się najwięcej organizatorów turystyki (52,9%), przedsiębiorców 

działających regionalnie (66,7%) i przedstawicieli większych przedsiębiorstw (55,9%). 

Ponadto wyższą popularność Małopolski dzięki rozgrywkom EURO 2012 wśród turystów 

zagranicznych wskazywali częściej przedsiębiorcy zlokalizowani poza Krakowem (56,3%).  

Co do popularności samego Krakowa to ponad połowa respondentów widzi w Turnieju EURO 

2012 powód zwiększonej popularności stolicy Małopolski wśród turystów zagranicznych 

(53,7%). Co trzeci badany był natomiast przeciwnego zdania.  

Wykres 20. Wpływ Euro 2012 na popularność Krakowa wśród zagranicznych turystów 

 

Z opinią jakoby Euro 2012 miało wpłynąć na większą popularność Krakowa  

wśród zagranicznych turystów zgodziło się większość respondentów w strukturze  

ze względu na wszystkie wyszczególnione charakterystyki. Najbardziej licznymi grupami 

respondentów wskazujących na ten wariant są organizatorzy turystyki (62,9%), 

przedsiębiorcy zlokalizowani poza Krakowem (59,8%) i przedsiębiorcy o regionalnym zasięgu 

działalności (76,2%). 
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3.5. Analiza danych ze względu na cel podróży poszczególnych grup  

Zainteresowanie wśród osób lub grup przebywających w Małopolsce w celach religijnych 

pozostaje na tym samym poziomie (54,7%). Wariant ten został wskazany przez większość 

badanych w strukturze ze względu na typ działalności, lokalizację czy zasięg. 

 

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

A26. Jak zmienia się zainteresowanie Państwa jednostką wśród osób lub grup przebywających w Małopolsce w celach 
religijnych? 
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Według większości badanych zainteresowanie wśród grup lub osób przebywających w 

Małopolsce w celach biznesowych również pozostało na tym samym poziomie. Wariant 

„pozostaje bez zmian” był zatem relatywnie najczęściej wskazywaną odpowiedzią na to 

pytanie.  

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

 

 

 

A28. Jak zmienia się zainteresowanie Państwa jednostką wśród osób lub grup przebywających w Małopolsce w celach 
biznesowych? 
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53  
-8,9% 

  7,5% 62,3% 15,1% 3,8% 11,3% 

regionalny (dane województwo) 
19,0% 47,6% 33,3%     

21  
-14,3% 

  19,0% 47,6% 33,3% 0,0% 0,0% 

ogólnopolski 
16,3% 72,1% 11,6%     

51  
4,7% 

  13,7% 60,8% 9,8% 0,0% 15,7% 

 międzynarodowy (w tym również 
ogólnopolski) 

31,3% 62,7% 6,0%     

76  
25,4% 

  27,6% 55,3% 5,3% 5,3% 6,6% 

wielkość 

zatrudnienia 
mikroprzedsiębiorstwa 

12,0% 61,1% 13,8% 3,0% 10,2% 

167  
-2,1% 

  51,6% 45,2% 3,2%     

większe przedsiębiorstwa 
47,1% 41,2% 2,9% 2,9% 5,9% 

34  
48,4% 

  11,7% 70,0% 18,3%     

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

poniżej 50 tys. zł 
10,4% 62,7% 16,4% 0,0% 10,4% 

67  
-6,7% 

  22,7% 63,6% 13,6%     

50 tys. zł - 100 tys. zł 
20,0% 56,0% 12,0% 4,0% 8,0% 

25  

9,1% 
  6,3% 75,0% 18,8%     

101 tys. zł - 250 tys. zł 
4,3% 52,2% 13,0% 8,7% 21,7% 

23  
-12,5% 

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

251 tys. zł - 500 tys. zł 
12,5% 56,3% 18,8% 6,3% 6,3% 

16  
-7,1% 

  51,6% 48,4% 0,0%     

powyżej 500 tys. zł 
50,0% 46,9% 0,0% 0,0% 3,1% 

32  
51,6% 

  15,2% 72,7% 12,1%     

nie wiem / trudno powiedzieć 
13,2% 63,2% 10,5% 5,3% 7,9% 

38 3,0% 10,4% 62,7% 16,4% 0,0% 10,4% 
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3.6. Badania preferencji klientów i formy reklamy działalności 

Najwięcej respondentów wskazało, że nie prowadzi badań preferencji klientów bądź robi to 

nieregularnie (36,9% i 28,4%). Regularne badania w tym zakresie zadeklarowało 17,7% 

badanych.  

Wykres 21. Badanie oczekiwań i preferencji klientów  

 

Regularne badania w zakresie monitorowania preferencji klientów wykonuje  

22,5% respondentów działających w obszarze zakwaterowania i 13% organizatorów 

turystyki. Ponadto badania takie prowadzi niespełna co trzeci badany o lokalnym zasięgu 

działalności i 23% podmiotów o zasięgu międzynarodowym. W samym Krakowie takie 

badania w sposób regularny prowadzi 14% podmiotów a firmy zlokalizowane poza 

Krakowem 21%. Znacznie różnią się pod tym względem firm z uwzględnieniem podziału na 

ilość zatrudnionych, gdzie 13% mikroprzedsiębiorstwa bada opinie klientów w sposób 

regularny oraz blisko połowa podmiotów większych.  

Najwięcej uczestniczących w badaniu przedsiębiorców planuje w najbliższym czasie 

zamieszczać reklamę w Internecie – 79,6%. Rok temu z tego nośnika reklamy planowało 

skorzystać 73,9% małopolskich przedsiębiorstw. 42,3% planuje reklamować swoją 

działalność za pomocą ulotek. 17,4% i 16,9% badanych zamierza promować się na 

bilboardach bądź za pośrednictwem prasy branżowej. Blisko 14% zaś chce w tym celu 

skorzystać z możliwości reklamy w prasie ogólnej. 
Wykres 22. Planowane formy reklamy firmy / usług w perspektywie nadchodzących trzech miesięcy 
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Względem roku poprzedniego zmniejszył się odsetek firm, które nie zamierzają reklamować 

swojej działalności z 11,3% do 8,5%. 

Internet, ulotki i reklama na bilbordach były najczęściej wskazywanymi wariantami w 

strukturze ze względu na bardziej szczegółowe charakterystyki takie, jak: główna działalność 

przedsiębiorstwa, lokalizacja, zasięg działalności przedsiębiorstwa czy wielkość przychód. 

Wykorzystanie Internetu do reklamy planuje zdecydowana większość badanych z branży 

hotelarskiej (95,8%), zlokalizowanych w Krakowie (80,9%), o ogólnopolskim bądź 

międzynarodowym zasięgu działalności (odpowiednio 92,2% i 81,6%). Nieco częściej wariant 

ten wskazywali również przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 10 osób (88,2% wobec 77,8%), 

a także przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku osiągnęli przychody w wysokości 251 tys. zł – 

500 tys. zł (87,5%). 

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

wskaźniki intensywności każdego ze źródeł finansowania (Wykres 22) lub jako wskaźniki 

struktury sygnalizowanych form reklamy3. 

43,36% wskazań to wskazania na reklamy internetowe, które są dominującym typem reklam 

wykorzystywanych przez badane firmy. 23% spośród wszystkich wskazanych form reklamy to 

ulotki, a 9,48% reklamy na billboardach.  

Wykres 23. Wskaźnik struktury sygnalizowanych form reklamy 

 

  

                                                   
3
 Wskaźnik struktury sygnalizowanych form reklamy prezentowany jest jako rozkład procentowy wskazanych 

form reklamy w sumie wszystkich zgłoszonych rodzajów reklamy. 
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3.7. Prognoza sytuacji gospodarczej na IV kwartał 2012 roku 

Ogólna sytuacja przedsiębiorstwa 

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

przedsiębiorstw pogorszy się (ok. 50%); 13,4% respondentów prognozowało poprawę a 

36,8% rozmówców wyraziło opinię, że ogólna sytuacja gospodarcza ich jednostek nie zmieni 

się. Wyniki dla firm oferujących usługi związane z zakwaterowaniem i gastronomią oraz dla 

organizatorów turystyki przedstawiały się podobnie (od 55% do 59,2% wskazań na wariant 

„pogorszy się”). Dominowały zatem raczej negatywne nastroje w przewidywaniu poprawy 

ogólnej sytuacji gospodarczej w ciągu najbliższych trzech miesięcy. 

Wskaźniki koniunktury dla wszystkich grup respondentów były ujemne. Ogółem prognozy 

respondentów wskazują na wyraźne pogorszenie sytuacji przedsiębiorstw w okresie od 

października do grudnia (-36,3%). Wyraźny spadek koniunktury stanie się udziałem 

przedsiębiorstw z branży wypoczynkowej oraz gastronomicznej (-49,3% i -38,3%). W opinii 

respondentów zmiany na gorsze dotkną firmy spoza Krakowa (-55,4%). 

Wykres 24. Wskaźnik koniunktury – prognoza zmiany ogólnej sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2012 

 
 

Firmy małopolskie przewidują w IV kwartale 2012 roku wyraźne pogorszenie ogólnej sytuacji 

gospodarczej zarówno te świadczące usługi z zakresu gastronomii jak i zakwaterowania. 
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Minimalnie ujemne zmiany obserwuje się w 

przypadku przedsiębiorstw w Sekcji I. Podobną 

sytuację odzwierciedlają dane dla firm 

zaklasyfikowanych jako organizatorzy 

turystyki. W Małopolsce, jak również w 

pozostałej części kraju przewiduje się 

umiarkowany spadek sytuacji gospodarczej 

tego typu firm.  

 

 

 

 

Popyt 

56,7% osób biorących udział w badaniu była zdania, iż popyt na usługi oferowane przez ich 

jednostkę spadnie w okresie od października do września 2012. Ponad 31% respondentów 

uważało, że popyt w tym czasie pozostanie bez zmian. Wzrost popytu wskazało 11,9% 

badanych. Jednak większość badanych spodziewa się w analizowanym okresie spadku 

popytu niezależnie od typu działalności, lokalizacji czy zasięgu.   

Wykres 26. Wskaźnik koniunktury – zmiana popytu w IV kwartale 2012 r. 
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danymi  

dla województwa małopolskiego 
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Saldo koniunktury odzwierciedla ogólnie panujące wśród respondentów przekonanie  

o wyraźnym spadku popytu na usługi, z którym planują się zetknąć przedsiębiorstwa  

w IV kwartale (-44,8%). Wszystkie firmy (niezależnie od kryterium podziału) wskazują na 

wyraźny bądź duży spadek koniunktury. 

Ogólnopolskie dane na temat przewidywanego 

popytu na usługi związane z turystyką w IV 

kwartale 2012 znacznie różnią się od danych  dla 

Małopolski. Według analiz GUS wielkość popytu 

minimalnie spadnie w przypadku 

przedsiębiorstw zajmujących się 

zakwaterowaniem oraz gastronomią oraz 

organizacją turystyki. Dla Małopolski w obu 

przypadkach obserwuje się wyraźny spadek 

wskaźnika koniunktury. 

 

 

 

 

Zatrudnienie 

Zdecydowana większość respondentów wyraziła pogląd, że w okresie od października do 

grudnia zatrudnienie w ich firmach pozostanie bez zmian (ok. 80%). Ogółem, prognozowany 

wzrost dotyczy 4,5% badanych. Największego spadku zatrudnienia spodziewają się 

przedsiębiorcy oferujący usługi gastronomiczne (30%) oraz przedsiębiorcy o ogólnopolskim 

zasięgu działalności (21,6%). 

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

badanych przedsiębiorstw w IV kwartale 2012 minimalnie spadnie – wartość wskaźnika 

koniunktury dla ogółu przedsiębiorstw wynosi -11,4%. Natomiast wskaźniki dla 

poszczególnych grup respondentów, wyróżnionych ze względu na główną działalność wahają 

się od 0% do -26,7%. Największe spadki przewidują przedsiębiorcy z branży gastronomicznej 

(-26,7%) oraz badani o regionalnym zasięgu działalności (-19%). 
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Wykres 28. Wskaźnik koniunktury – zmiany zatrudnienia w IV kwartale 2012 

 

 

Ogólnopolskie dane na temat zatrudnienia nie 

różnią się w stosunku do danych dotyczących 

Małopolski. W zakresie Sekcji I oraz Sekcji N, 79 

w danych GUS obserwuje się minimalne ujemne 

zmiany salda koniunktury, podobnie w 

przypadku analogicznych danych dla Małopolski, 

za wyjątkiem małopolskich organizatorów 

turystyki, którzy nie przewidują zmian poziomu 

zatrudnienia w nadchodzącym kwartale. 
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Sprzedaż 

54,2% badanych wyraziło pogląd, iż w IV kwartale 2012 r. sprzedaż usług przez ich firmy 

spadnie. 33,3% respondentów wskazało na wariant „pozostanie bez zmian”, natomiast 

wariat „wzrośnie” został wskazany przez 12,4% badanych. Z małymi wyjątkami 

przedsiębiorcy w niemal każdej z grup wskazywali, że kolejny kwartał przyniesie spadek 

sprzedaży usług, wskazuje to na ujemną wartość wskaźnika koniunktury, która oscylowała 

wokół -42%, jest to wyraźny sygnał dla spadku koniunktury w zakresie sprzedaży usług. 

Wskaźniki koniunktury dla wszystkich typów przedsiębiorstw uwzględnionych w badaniu są 

ujemne. Według respondentów duże pogorszenie wyników sprzedaży mają w perspektywie 

usługodawcy funkcjonujący poza Krakowem (-58%). 
Wykres 30. Wskaźnik koniunktury (saldo odpowiedzi) – zmiana sprzedaży w IV kwartale 2012 

 
 

Dane dla Małopolski uzyskane w badaniu   są 

bardziej pesymistyczne niż przesłanki płynące 

z zestawień GUS. Zdaniem respondentów 

firmy organizujące działalność turystyczną 

czeka wyraźny spadek sprzedaży (-34,3%), 

podobnie jak firmy zajmujące się 

zakwaterowaniem i gastronomią (-45,8%), 

minimalnie ujemne zmiany – jak wynika 

z danych GUS – dotkną Sekcję N, 79 i Sekcję I. 
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danych ogólnopolskich z danymi dla Małopolski 
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Moce produkcyjne 

74,1% badanych prognozuje moce produkcyjne ich przedsiębiorstwa na IV kwartał 2012 jako 

wystarczające. 10,4% respondentów przewiduje, że mogą one być zbyt małe. Biorąc 

pod uwagę wszystkie wyodrębnione podkryteria posiadane moce produkcyjne są 

wystarczające. 

Sytuacja finansowa 

53,7% badanych prognozuje, że w IV kwartale pogorszy się sytuacja finansowa ich 

przedsiębiorstw. 35,3% badanych przewiduje, że w okresie od października do grudnia 

sytuacja ta się nie zmieni, zaś 10,9% respondentów uważa, że ulegnie ona poprawie.  

Poprawę wyników finansowych prognozowało najwięcej spośród przedstawicieli 

organizatorów turystyki (14,3%). Najczęściej na możliwą poprawę sytuacji finansowej 

wskazywali reprezentanci większych przedsiębiorstw (20,6%), najrzadziej zaś o regionalnym 

zasięgu działalności (4,8%).  

Ogólne saldo koniunktury jest ujemne i wskazuje na wyraźne pogorszenie sytuacji 

finansowej przedsiębiorstw z branży turystycznej w Małopolsce w IV kwartale  

(-42,8%). Duży spadek koniunktury ma spotkać branżę hotelarską (-56,3%), a biorąc pod 

uwagę zasięg działalności – podmioty funkcjonujące na rynku lokalnym oraz regionalnym 

(odpowiednio -52,8% oraz 61,9%). Ponadto znaczny spadek koniunktury mają odczuć 

przedsiębiorstwa mające swoją siedzibę poza Krakowem (58%).  

Wykres 32. Wskaźnik koniunktury – zmiana sytuacji finansowej w IV kwartale 2012  
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Z danych ogólnopolskich wnioskować można, 

iż w IV kwartale 2012 zajdą minimalnie 

negatywne zmiany w sytuacji finansowej 

przedsiębiorstw związanych z sektorem 

turystycznym. Podobną tendencję obserwuje 

się w przypadku małopolskich przedsiębiorstw 

zajmujących się organizacją turystyki.  

Natomiast małopolskie firmy związane z 

zakwaterowaniem i gastronomią przewidują 

istotny spadek koniunktury w odniesieniu do 

sytuacji finansowej. 

 

 

 

 

Źródła finansowania działalności 

Dla przeważającej większości badanych firm źródłem finansowania w kolejnym kwartale 

będą środki własne (92%). Wynik ten jest zbliżony dla obydwu badanych sekcji PKD. Ponadto 

wyniki te zbliżone są do prognoz ogólnopolskich. Drugim najczęściej wykorzystywanym 

źródłem finansowania będzie krajowy kredyt bankowy, z którego w IV kwartale 2012 chce 

skorzystać 15,4% badanych przedsiębiorstw. Po ten sposób pozyskania funduszy na 

działalność sięgną jednostki zajmujące się zakwaterowaniem i gastronomią oraz 

organizatorzy turystyki (16,8% 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. 
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Wykres 34. Źródła finansowania działalności w okresie od października do grudnia 2012 

 

   
30,3% ankietowanych podmiotów nie przewiduje zmian w wielkości nakładów 

inwestycyjnych w ciągu najbliższych trzech miesięcy. 14,4% zakłada, że nakłady te wzrosną, 

zaś 5% badanych wskazuje, że ulegną one zmniejszeniu. 26,9% respondentów nie przewiduje 

podjęcia inwestycji z uwagi na aktualny brak takiej potrzeby. 23,4% respondentów nie 

planuje podjęcia inwestycji ze względu na brak środków.  

Saldo koniunktury wskazuje na minimalny wzrost nakładów inwestycyjnych 

prognozowanych na kolejny kwartał (+19%). Wzrost dotyczy każdej kategorii respondentów 

wyróżnionych w strukturze za wyjątkiem przedsiębiorstw związanych z organizacją turystyki, 

dla tej grupy nie ulegną zmianie (+3,3%). Wyraźna zmiana widoczna jest na przykładzie 

badanych firm hotelarskich i większych przedsiębiorców (odpowiednio +31% i +27,3%). 
Wykres 35. Wskaźnik koniunktury – zmiana nakładów inwestycyjnych w IV kwartale 2012 
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Z danych ogólnopolskich wynika, że 

przedsiębiorcy zakwalifikowani do Sekcji I nie 

prognozują zmiany nakładów inwestycyjnych, 

podczas gdy podmioty skategoryzowane w 

taki sposób z Małopolski przewidują 

umiarkowany wzrost nakładów 

inwestycyjnych. Podmioty należące do  

Sekcji N, 79, podobnie jak małopolskie 

przedsiębiorstwa związane z organizacją 

turystyki, nie przewidują zmian nakładów 

inwestycyjnych. 

 

 

 

 

 

Ceny 

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

IV kwartale 2012 (72,1%). 9% respondentów deklarowało wzrost cen. Podwyżki cen mają być 

bardziej odczuwalne w przypadku usług świadczonych przez przedsiębiorstwa 

gastronomiczne (15%). Zależnie od zasięgu działalności przedsiębiorstw wyniki przedstawiają 

następująco: odsetek wzrostów dla firm lokalnych wynosi 11,3%, dla firm regionalnych 

14,3%, dla przedsiębiorców ogólnopolskich i międzynarodowych zaś – 7,8% i 6,6%. Według 

prognoz respondentów ceny częściej podwyższą mikroprzedsiębiorcy niż większe 

przedsiębiorstwa (odpowiednio 9,6% oraz 5,9%), a także przedsiębiorcy zlokalizowani w 

Krakowie (10,1% wobec 8%). 

Ogólne saldo koniunktury wskazuje, że ceny na usługi oferowane przez przedstawicieli 

branży turystycznej w IV kwartale 2012 nie zmienią się (-10%). Wyraźny spadek cen 

zapowiedziały przedsiębiorstwa oferujące zakwaterowanie (-35,2%), o zasięgu 

międzynarodowym (-26,3%) oraz zatrudniające więcej niż dziewięciu pracowników. Ponadto 

minimalny spadek cen prognozowany jest wśród przedsiębiorstw mających swoją siedzibę w 

Krakowie. 

 

-4,1% 

25,0% 

-7,6% 

3,3% 

-20%

0%

20%

40%

Wykres 36. Przewidywane zmiany nakładów 

inwestycyjnych w okresie od października do 

grudnia – porównanie danych ogólnopolskich z 

danymi dla województwa małopolskiego 



 

39 | S t r o n a  

 

Wykres 37. Wskaźnik koniunktury – przewidywana zmiana cen usług w IV kwartale 2012 

 

Dane GUS dla obu analizowanych sekcji, 

wskazują na brak zmian poziomu cen 

oferowanych usług w kolejnym kwartale. W 

podobny sposób prognozowały małopolskie 

przedsiębiorstwa związane z organizacją 

turystyki. W inny sposób kształtują się prognozy 

małopolskich przedsiębiorstw branży 

gastronomicznej oraz hotelarskiej, które 

przewidują niewielki spadek cen usług w 

kolejnym kwartale 2012 roku. 

 

 

 

Przewidywania dotyczące rynku walut 

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

są podzielone. 21,4% badanych twierdzi, że złotówka się osłabi 41,8% deklaruje, że kurs 

pozostanie na dotychczasowym poziomie, zaś 14,4% respondentów spodziewa się 

umocnienia złotówki na rynku walut. 22,4% respondentów nie ma zdania na ten temat.  
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Najczęściej braku zmian w kursie złotówki spodziewają się organizatorzy turystyki (47,1%), a 

najrzadziej przedstawiciele badanych firm gastronomicznych (35%). Przewidywania 

dotyczące rynku walut różnią się także w zależności od zasięgu firmy, którą reprezentuje 

respondent. Najczęściej osłabienia złotówki spodziewają się przedstawiciele badanych, 

którzy w 2011 roku osiągnęli obroty w przedziale od 50 tys. do 100 tys. zł (32%), natomiast 

przedstawiciele badanych większych firm prognozują osłabienie złotówki rzadziej (11,8%).  

Przewidywania dotyczące poziomu kompetencji pracowników 

W większości badani przedsiębiorcy nie spodziewają się zmian poziomu kompetencji 

pracowników zatrudnionych w ich firmach – 69,7%. Wzrost kompetencji pracowniczych 

prognozuje ok. 28% badanych podmiotów. Najczęściej kompetencje takie mają wzrosnąć w 

przypadku firm zajmujących się organizowaniem turystyki (34,3%), zlokalizowanych w 

obrębie Krakowa (33,7%) o regionalnym zasięgu działalności (38,1%).  

Saldo koniunktury pod względem prognozowanego wzrostu kompetencji pracowników 

zatrudnionych w badanych przedsiębiorstwach jest dodatnie we wszystkich analizowanych 

kategoriach (minimalna bądź wyraźna pozytywna zmiana). 

Wykres 39. Poziom kompetencji pracowników – prognoza zmian w ciągu kolejnych 12 miesięcy 

 

3.8. Prognoza ze względu na cel podróży poszczególnych grup 

Z prognozy małopolskich przedsiębiorców odnośnie zainteresowania wśród osób  

/ grup przebywających w Małopolsce w celach religijnych wynika, że ponad połowa firm nie 
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zainteresowanie takie ulegnie zmniejszeniu, a 7% respondentów sądzi, że zainteresowanie w 

najbliższym czasie zwiększy się.  

Jeśli chodzi o zainteresowania wśród osób / grup przebywających w Małopolsce w celach 

biznesowych ponad połowa firm nie spodziewa się zmian w zainteresowaniu ich jednostką. 

Pogorszenie zainteresowania przewiduje ok. 17% badanych, a zwiększenie zainteresowania 

około 15%. Wtórnie przeliczone dane, umożliwiające obliczenie salda koniunktury 

odzwierciedlają podobne proporcje, stąd też wartość wskaźnika koniunktury gospodarczej 

wynosi -2,3%, co wskazuje na brak zmian w zakresie prognozowanego zainteresowania osób 

/ grup przebywających w Małopolsce w celach biznesowych.  

3.9. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w III 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 podmiotów. 

Wartość wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury dla badanych przedsiębiorstw z Małopolski 

sugeruje minimalne zmiany koniunktury w III kwartale 2012. 

Wartość wskaźnika dla ogółu badanych przedsiębiorstw w województwie małopolskim 

wyniosła -13,9%, co świadczy o minimalnym spadku poziomu koniunktury. Wskaźnik 

ogólnego klimatu koniunktury był niemal we wszystkich przypadkach ujemny.  

Wykres 40. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w III kwartale 2012 
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mikroprzedsiębiorstw (-17,1%). W pozostałych przypadkach ogólny klimat koniunktury 

pozostał na takim samym poziomie jak w II kwartale 2012 roku. 

 Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury 

dla firm z obu badanych Sekcji wg danych 

GUS wynosił wskazuje na minimalne 

pogorszenie ogólnego klimatu koniunktury. 

Podobnie sytuacja ukształtowała się w 

przypadku małopolskich firm związanych 

z zakwaterowaniem oraz gastronomią. 

Wśród małopolskich firm zajmujących się 

organizowaniem turystyki nie zauważono 

zmian w zakresie ogólnego klimatu 

koniunktury. 

 

 

 

4. Zestawienie wskaźników koniunktury dla Małopolski 

Ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstw 

Ogólna sytuacja gospodarcza badanych firm w II kwartale 2011 roku poprawiała się 

umiarkowanie (+15,2%).  
Wykres 42. Ogólna sytuacja gospodarcza firmy – porównanie wskaźników koniunktury i ich składowych dla 

okresu II kwartał 2011 - III kwartał 2012 oraz prognozy na IV kwartał 2012 roku 
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W III kwartale nastąpił wzrost koniunktury i odpowiedzi przedstawicieli podmiotów 

gospodarczych wskazywały na wyraźną poprawę ogólnej sytuacji gospodarczej (+35,5%). W 

IV kwartale badani przedsiębiorcy z Małopolski zanotowali brak zmian koniunktury (+8,1%). 

Ponownie minimalny wzrost koniunktury obserwowano w I oraz II kwartale 2012 roku 

(odpowiednio +15% i +23%).  W III kwartale przedsiębiorcy odnotowali brak zmian 

koniunktury (8,5%). Badane przedsiębiorstwa prognozują wyraźny spadek koniunktury w 

zakresie ogólnej sytuacji gospodarczej firmy w kolejnym kwartale 2012 roku (-36,3%). 

Popyt na usługi 

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

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

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

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

przedsiębiorcy odnotowali wyraźny spadek popytu na usługi. Badani prognozują, że w 

kolejnym kwartale popyt również ulegnie wyraźnemu spadkowi. 

Wykres 43. Popyt na usługi – porównanie wskaźników koniunktury i ich składowych dla okresu II kwartał 

2011 - III kwartał 2012 oraz prognozy na IV 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%). W III 

kwartale 2012 roku przedsiębiorcy zaobserwowali wyraźny spadek sprzedaży (-30,8). Na 

kolejny kwartał badani przedsiębiorcy przewidują wyraźny spadek koniunktury pod 

względem sprzedaży (-41,8%). 
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Wykres 44. Sprzedaż usług – porównanie wskaźników koniunktury i ich składowych dla okresu II kwartał 

2011 - III kwartał 2012 oraz prognozy na IV kwartał 2012 roku 

 

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%). Deklaracje respondentów wskazują na wyraźne pogorszenie koniunktury w 

zakresie sytuacji finansowej (-29,4) w III kwartale. Badani spodziewają się również wyraźnego 

spadku koniunktury w zakresie sytuacji finansowej w kolejnym kwartale (-42,8%). 

Wykres 45. Sytuacja finansowa – porównanie wskaźników koniunktury i ich składowych dla okresu II kwartał 

2011 - III kwartał 2012 oraz prognozy na IV kwartał 2012 roku 
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2012 ceny usług nie uległy zmianie (odpowiednio +9%, +5%, 0%). Badani w kolejnym 

kwartale również nie spodziewają się zmian w tym zakresie (-10%). 

Wykres 46. Ceny usług – porównanie wskaźników koniunktury i ich składowych dla okresu II kwartał 2011 - 

III kwartał 2012 oraz prognozy na IV kwartał 2012 roku 

 

Zatrudnienie 

W II i III kwartale 2011 nie odnotowano zmian zatrudnienia w badanych firmach, wskaźnik 

koniunktury wyniósł odpowiednio -1,5% i -6,9%. Zgodnie z danymi za IV kwartał tendencja ta 

utrzymała się także w IV kwartale (-5,3%). Koniunktura nie zmieniała się także w I, II oraz III 

kwartale 2012 (odpowiednio -3,5%, 2% oraz -7,5%). Badane przedsiębiorstwa spodziewają 

się spadku wielkości zatrudnienia w IV kwartale 2012 roku. Pokazuje to wskaźnik koniunktury 

o wartości -11,4%.  

Wykres 47. Zatrudnienie – porównanie wskaźników koniunktury i ich składowych dla okresu II kwartał 2011 - 

III kwartał 2012 oraz prognozy na IV 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 III 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 III kwartale 2012 trafnie przewidzieli 

jedynie zmiany poziomu zatrudnienia oraz cen usług, które w obu tych przypadkach 

pozostały bez zmian. W pozostałych przypadkach przedsiębiorcy z Małopolski byli 

bezzasadnie optymistyczni. Respondenci najbardziej pomylili się prognozując sprzedaż oraz 

popyt na usługi. Pytani oczekiwali minimalnego wzrostu, tymczasem zauważono wyraźny 

spadek tychże wskaźników. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku prognozy sytuacji 

finansowej. Badani prognozowali brak zmian w tym obszarze, podczas gdy parametr ten w III 

kwartale 2012 wyraźnie się pogorszył. W przypadku ogólnej sytuacji gospodarczej 

ankietowani oczekiwali umiarkowanego wzrostu. Tymczasem w III kwartale 2012 roku 

wskaźnik ten pozostał na tym samym poziomie co w kwartale II. 
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