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HoReCa czeka na lepsze czasy

Ostatnie lata na rynku HoReCa, obejmującym gastronomię hotelową, restauracje i catering, dla wielu firm
były okresem bardzo trudnym. Głównie za sprawą spowolnienia gospodarczego.
W bieżącym roku na szczęście widać już pierwsze symptomy ożywienia.
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rognozy mówią, że rynek HoReCa w 2014 wzrośnie nawet o 3 proc. Kołem zamachowym całego sektora według wszelkich przewidywań ma być narastający trend
częstszej konsumpcji poza domem przy ogólnej poprawie koniunktury gospodarczej.
Nie ma co ukrywać – ostatnie lata dla wielu z branży HoReCa były stracone. Głównie za sprawą kryzysu gospodarczego na światowych rynkach, który spowodował, że nawet
największe sieci hotelowe boleśnie odczuły wzrost liczby pustych pokoi, a co za tym idzie,
musiały obniżać ceny pobytów. Nie pozostawało to również bez znaczenia dla mniejszych
obiektów i restauracji, z których wiele musiało zakończyć działalność. Dodatkowo wielu konsumentów w obawie o przyszłość całkowicie lub częściowo zrezygnowało z usług hotelarskich
i gastronomicznych, szukając tańszych okazji.
W perspektywie ostatnich sześciu lat pierwszą poprawę przyniósł dopiero 2011 r. Trend ten
w niewielkim stopniu kontynuowany był w czasie piłkarskich Mistrzostw Europy w 2012 r.
Wówczas setki tysięcy kibiców odwiedziły nasz kraj, co napędziło koniunkturę w branży turystyczno-hotelowej. Zyskały puby, bary, ogródki piwne, hotele, motele i hostele, bary szybkiej
obsługi, fast foody, kawiarnie i restauracje. Co więcej, samo wydarzenie wpłynęło na zmianę
postrzegania Polski i przełożyło się na większą liczbę turystów z zagranicy odwiedzających
nasz kraj.
Znajduje to potwierdzenie we wstępnych danych Ministerstwa Sportu i Turystyki. Liczba
turystów zagranicznych odwiedzających Polskę w 2013 r. była wyższa o 7 proc. niż w 2012 r.
i wyniosła około 15,8 mln osób, a ich wydatki wzrosły o 11,5 proc. i osiągnęły około 39,8 mld
zł. Największą liczbę przyjazdów odnotowano między innymi z Niemiec, Czech, Ukrainy,
Słowacji, Białorusi i Rosji.

Szacuje się, że w rok po Euro 2012, branża odnotowała wzrost nieprzekraczający 2 proc.
i, a jej obroty wzrosły do 23 mld zł.
Niezależnie od wszystkiego należy zauważyć, że branża traci przede wszystkim na spowolnieniu gospodarczym. Klienci, szczególnie w ostatnich dwóch latach, ostrożniej podchodzą
do wydawania pieniędzy. Wynika to z ogólnej niepewności, strachu o utratę pracy i rosnących
kosztów życia. Z drugiej strony, obserwuje się coraz większą liczbę konsumentów jadających
i nocujących poza domem. To właśnie sprawia, że spadki na rynku nie były tak dotkliwe, a cały
sektor pomimo trudności nadal pozostaje dochodowy.
Przyszłość napawa optymizmem. Pierwsze oznaki znacznego ożywienia obserwujemy od
drugiej połowy ubiegłego roku. Począwszy od końca lata 2013 r. można obserwować ogólną
poprawę koniunktury na rynku. To przejawia się w większym obłożeniu hoteli i rosnącej
sprzedaży w restauracjach.
Bieżący rok ma być czasem znacznej poprawy sytuacji nie tylko dla hotelarzy, lecz także dla
restauratorów i pozostałych usługodawców w branży turystycznej. Co więcej, rosnące obłożenie w hotelach oznacza wzrost ceny za pokój, a co za tym idzie – zwiększenie przychodów.
Jednak sukces w kolejnych latach zależeć będzie od poprawy koniunktury nie tylko polskiej,
ale także światowej gospodarki. Według aktualnych prognoz, w bieżącym roku wzrost PKB
w Stanach Zjednoczonych będzie wyższy niż w 2013 r.
Podobnie w krajach Unii Europejskiej, w tym głównie w Niemczech, będących głównym
partnerem handlowym Polski. Dlatego wraz z nieco wyższym tempem wzrostu PKB w gospodarce światowej w 2014 r. oczekuje się również stopniowego przyspieszenia dynamiki
aktywności gospodarczej w Polsce, a tym samym rozwoju w segmencie HoReCa.

