Przed polskim sektorem HoReCa otwierają się wielkie perspektywy rozwoju, ale też czekają go nowe zobowiązania. Z
jednej strony - prognozowany rozkwit w związku z przyspieszeniem gospodarczym oraz inwestycyjnym przed Euro
2012, a z drugiej - nieuchronne dostosowywanie polskich
wymagań fiskalnych do unijnych standardów. Mowa na
przykład o planowanej podwyżce stawki VAT do poziomu
22 % na usługi gastronomiczne. Dlatego restauratorzy i hotelarze wkraczają w nowy rok pełni nadziei i obaw zarazem.
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W pogoni

za Europa

tych, którzy chcą w nią inwestować - pod-

rzedstawiciele branży HoReCA do-

tendencje, wyróżniające się trendy oraz wy-

strzegając wielkie szansę rozwoju oba-

tuskać zagrożenia i dzięki temu opracować

kreśla Marcin Kręglicki, współwłaściciel

wiają się wciąż legislacyjnej stagnacji,

dobrą strategię zmian.

firmy Kręgliccy Restauracje i Catering.

Jak minął rok?

gastronomicznej jest to jednoznaczne, nie-

P

która była dotychczas największą bolączką
wszystkich polskich przedsiębiorców. Dlate-

- Drgnęlo w caiej gospodarce, a w branży
mal natychmiastowe przeleżenie, ponieważ

go coraz dobitniej domagają się od władz

Na kanwie rozmów z przedstawicielami

RP radykalnego zliberalizowania polskich

branży HoReCa, które przeprowadziliśmy na

im firmom lepiej się powodzi, tym więcej jest

przepisów. Na szczęście ta stanowcza posta-

okoliczność tej analizy, zarysował się dość in-

finansów na celebrowanie sukcesów wlaśnie

wa, wynikającą z potrzeby inwestowania,

teresujący obraz, jeśli chodzi o ocenę rynku w

w restauracjach. Widzimy jak dobrze zaczę-

zbiega się z główną obietnicą nowego rządu

2007 roku. W mijającym bowiem roku - zda-

to się dziać w lokalach gastronomicznych.

- uwolnienia rynku od biurokracji.

niem większości uczestników rynku - w sekto-

Aczkolwiek mamy też drugą stronę medalu,

Koniec roku to czas statystyk, rozliczeń,

rze HoReCa nieco drgnęło - przede wszyst-

czyli tę związaną z personelem, którego

podsumowań. Takiej ocenie powinniśmy

kim wzrósł popyt na usługi. Jednak tej popra-

brakuje. Na większą skalę uwidocznil się bo-

poddać także rynek gastronomiczny i hote-

wiającej się koniunkturze nie sprzyjał, wciąż

wiem problem „podkupowania"

larski, wymieniany przez wielu jako jeden z

przeżywający kryzys, rynek pracy, a do tego

kowanych pracowników. Wzrosty pensje i

najdynamiczniej rozwijających się sektorów

jeszcze rosnące koszty prowadzenia biznesu.

koszty utrzymania, więc to, że przychodzi co-

usług w kraju. Przed nowym rokiem budże-

- Na pewno wzrosło zainteresowanie

towym łatwiej zaobserwować dominujące

branżą i to zarówno ze strony klientów jak i

wykwalifi-

raz więcej gości, nie przekłada się na dochodowość.

Podobną ocenę dla rynku HoReCa wysta-

gielskich. Są rozchwytywani i pożądani, choć

wia Tomasz Kurdziel, dyrektor do spraw Bu-

może nie do końca tak dobrze opłacani jak

fetów i Restauracji Impel Catering:

pracownicy miejscowi. Ale z pewnością ci,

- Rok 2007 był bardzo ciekawy, obfitował w

którzy kończą szkoły zawodowe, średnie i wyż-

wiele pozytywnych zmian. Zwiększyła się gru-

sze, sprofilowane pod kątem usług gastrono-

pa konsumentów korzystających częściej niż

micznych oraz hotelarskich, już są profesjo-

raz w tygodniu z usług barów czy restauracji.

nalnie przygotowani do tego, aby służyć innym

Widać, że jest to tendencja wzrostowa, która

i pracować w usługach.

dobrze rokuje dla całego sektora. Najpoważniejszym natomiast problemem w ubiegłym ro-

Gotowi na Euro?

ku byt ciągły brak wykwalifikowanych pracow-

Wszyscy zastanawiamy się nad tym, czy

ników i duża rotacja osób w okresie przyucze-

przyspieszenie inwestycyjno-gospodarcze,

nia do zawodu. Jest to jednak sytuacja, która

związane z przyznaniem Polsce organizacji

dotyka nie tylko naszego sektora.

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro

Zdaniem Tomasza Kurdziela wiele wska-

2012, przyniesie nam realne korzyści. Kto na

zuje na to, iż nadal będziemy obserwować

tym zyska, a kto straci, jeśli jednak odbiorą

dalszy dynamiczny rozwój, zwłaszcza w dzie-

nam prawo do organizowania mistrzostw

dzinie gastronomii sieciowej, zarządzanej

(ale takiej wersji scenariusza wolelibyśmy

przez duże i stabilne firmy.

nie przeżywać)? Opinie są bardzo podzielo-

- Pozwoli to zmniejszyć udział tzw. „szarej

ne, choć wszyscy liczymy na to, iż to będzie

strefy gastronomii", psującej rynek pracy z po-

wielki boom nie tylko w sektorze gastrono-

wodu marnej jakości serwowanych posiłków i

micznym. Jan Marek Mołoniewicz, ekspert

standardu obsługi. Mam nadzieję, że nastąpi

do spraw organizacji i zarządzania gastrono-

również większa konsolidacja i współpraca ca-

mią wskazuje na konieczność działań skon-

łego sektora, który zadba o interesy branży,

solidowanych i perspektywicznych, a nie jed-

choćby w sprawie zatrudniania pracowników

norazowych. Uzależnia sukces gospodarczy,

zza wschodniej granicy - mówi dyrektor.

także branży HoReCa, od progresywnych

Wiele optymizmu jest też w ocenie rynku

planów władz samorządowych, które będą

dr Ewy Muchy-Szajek, prorektora do spraw

potrafiły dostosować inwestycje związane z

naukowo-dydaktycznych Wyższej Szkoły

Euro 2012 do potrzeb regionu i lokalnego

Hotelarstwa i Gastronomii (WSHiG):

biznesu, tak by służyły i napędzały gospodar-

- W Polsce nastąpił dosyć spory, żeby nie

czą koniunkturę długo po igrzyskach.

powiedzieć, gwałtowny rozwój obiektów ga-

-Jeśli chodzi o Euro 2012, to myślę, że waż-

stronomicznych. Przybyło nam hoteli. Te

ne jest to, co stanie się z popytem na usługi ga-

obiekty, które się pojawiają świadczą usługi na

stronomiczne i to jest podstawa. Natomiast to,

bardzo wysokim poziomie, można mówić o

iż przez kilka tygodni będzie się dobrze dziata-

dobrej jakości usług, chociaż ciągle czujemy

ło jest niewątpliwe, ale potem wszyscy turyści

niedosyt. Obecny klient jest mieszkańcem Eu-

wyjadą. Pozostaje więc pytanie - co dalej? Czy

ropy, mieszkańcem świata. Podróżuje i porów-

ten boom spowoduje, że generalnie Polska sta-

nuje wzorce oraz standardy, więcej oczekuje

nie się krajem bardziej atrakcyjnym turystycz-

od naszych obiektów, które nie mogą być za-

nie, czy więcej osób ją pozna i będzie chciało

ściankowymi, tylko muszą być europejskimi.

do nas przyjeżdżać i wydawać pieniądze? - py-

Nie chodzi tu o samo menu, tylko o miejsce w

ta Jan Marek-Mołoniewicz. - Wiemy prze-

obiekcie hotelarskim, o jakość obsługi, o pra-

cież, że usługi gastronomiczne są bardzo wraż-

cę żywą, świadczoną przez personel, który bez-

liwe na podwyżki przychodów, czyli w momen-

pośrednio styka się z gościem - podkreśla pro-

cie, kiedy jest nadwyżka przychodów w gospo-

rektor. - Chodzi o jego uprzejmość, znajo-

darstwie domowym, to jest ona konsumowana

mość języków obcych i bardzo wysokie umie-

często na rozrywkę. A to zależy od sytuacji go-

jętności oraz oczekiwane kwalifikacje. Muszę

spodarczej. Jeśli sytuacja będzie kiepska, to

przyznać, że jeśli mówimy o obsłudze, to nie

dochód rozporządzalny gospodarstw

mamy się czego wstydzić. Nasi studenci,

wych będzie niski. A przecież wydatki, które

domo-

uczniowie, pracownicy znajdują znakomite,

tnie się jako pierwsze, to nie te związane z

dobrze płatne posady za granicą i tak napraw-

pierwszymi potrzebami, lecz te na rozrywkę i

dę to oni są tam przykładem, chociażby w ir-

gastronomię. Jestem też zwolennikiem teorii

landzkich obiektach usługowych czy też w an-

naczyń połączonych. Skoro weszliśmy do Eu-

Pytanie

o popyt

ropy, to wcześniej czy później ceny i zarobki

gana na rynku, że może nie stanie się do koń-

powinny się wyrównywać. Ceny idą w górę,

ca „drugą" Pragą czy Budapesztem, ale stanie

zlotówka zyskuje na wartości i zarobki także

się modna i nastąpi boom

idą dosyć szybko w górę. W ostatnim kwartale

Będziemy na to przygotowani.

nawet o jakieś 10 %.

turystyczny,

Bardziej powściągliwie podchodzi do te-

Jan Marek

Dość sceptycznie i z wielką rozwagą o

Mołoniewicz,

szansach związanych z Euro 2012 wypowia-

nych inwestorów przed pochopnym inwesto-

ekspert do

da się Jan Kościuszko, znany restaurator,

waniem w branżę gastronomiczną dr Ewa

matu i jednocześnie przestrzega potencjal-

spraw organi-

twórca sieci Chłopskie Jadło. Twierdzi, że

Mucha-Szajek. Twierdzi, że z pewnością zy-

zacji i zarzą-

prawda leży po środku, ponieważ jeśli doj-

skamy, ale pod warunkiem, że będziemy do

dzania gastro-

dzie do tego, że jednak zorganizujemy mi-

tego właściwie przygotowani.

nomią:

strzostwa, na pewno zyskają na tym miasta,

Jeśli będą drogi, stadiony, boiska, ale też

w których te rozgrywki odbędą się oraz ich

przy tej okazji będziemy pamiętać o tym, że

Usługi gastronomiczne są bardzo
wrażliwe na podwyżki przychodów,

infrastruktura.

kibic musi gdzieś z jeść, gdzieś spać i powsta-

- Docelowo, kiedy mecze będą rozgrywane,

ną właściwe obiekty, to z pewnością będzie

wyżka przychodów w gospodarstwie

wzmożony zostanie ruch i w związku z tym le-

to olbrzymią korzyścią nie tylko finansową,

domowym, to jest ona konsumowa-

piej zagospodarowane zostaną te obiekty.

ale też przyniesie satysfakcje Polsce. Musi-

na często na rozrywkę. A to zależy

Przyniesie to wymierny zysk również dla bran-

my jednak pamiętać, planując inwestycje o

od sytuacji gospodarczej. Jeśli sytu-

ży gastronomicznej.

Natomiast to co potem

tym, żeby wcześniej przeprowadzić właściwy

acja będzie kiepska, to dochód roz-

zrobi się z tą infrastrukturą, to już zależy od go-

rachunek ekonomiczny, który określi kie-

porządzalny gospodarstw domo-

spodarzy, samorządów i wladz danego regio-

runki i tendencje rozwojowe, żeby miejsce,

wych będzie niski. A przecież wydat-

nu, czy będą robione tam później imprezy do-

które stworzymy przynosiło zyski nie tylko w

ki, które tnie się jako pierwsze, to

datkowe. Powinni wszyscy zadbać, żeby to za-

czasie mistrzostw, lecz było wykorzystywane

nie te związane z pierwszymi potrze-

gospodarować w sposób racjonalny i na dluż-

i przynosiło realny zysk również w dalszym

bami, lecz te na rozrywkę i gastro-

szą metę - tak podkreśla konieczność two-

okresie.

nomię. Jestem jednak zwolennikiem

rzenia długofalowego biznes-planu Jan Ko-

teorii naczyń połączonych. Skoro

ściuszko.

czyli w momencie, kiedy jest nad-

weszliśmy do Europy, to wcześniej

Marcin Kręglicki przyznaje, że już powoli

czy później ceny i zarobki powinny

opracowuje strategię własnej firmy pod ką-

się wyrównywać. Ceny idą w górę,

tem zbliżających się mistrzostw:

złotówka zyskuje na wartości i za-

- Uważam, że fakt, iż jesteśmy organizato-

Tomasza Kurdzie! podkreśla, że jest to
bardzo duża szansa na rozwój sektora HoReCa, a właściwie na przyspieszenie tego
rozwoju:
- W związku z Euro 2012 czeka nas z pewnością wielki boom gastronomiczno-hotelar-

robki także idą dosyć szybko w gó-

rami mistrzostw jest dla nas szansą na rozwój.

ski, budowa nowych hoteli i rozbudowa już

rę. W ostatnim kwartale nawet o ja-

Euro 2012 motywuje nas do dzialania, prze-

funkcjonujących,

kieś l 0%.

konuje do inwestowania. Wierzymy w to, że

stronomicznych, a co za tym idzie rozwój firm

Warszawa będzie bardziej pozytywnie postrze-

cateńngowych. Tylko od nas zależy jak wyko-

wzrost liczby punktów ga-

Apel do nowego rządu RP, wystosowany przez uczestników Okrągłego Stołu Polskiej Gastronomii
w ramach konferencji Food Business Forum 2007.
„Apelujemy o szersze otwarcie polskiego rynku pracy dla obywateli państw nie będących członkami Unii Europejskiej,
w szczególności Białorusi, Ukrainy, Rosji i innych państw z obszaru byłego ZSRR. Dotychczasowe rozwiązania w tej kwestii
polegające na ograniczonym otwarciu rynku pracy, nie odpowiadają potrzebom rynku, który - szczególnie w ostatnim
czasie - cierpi na drastyczny brak pracowników. Brak działań w tej kwestii stanowi poważną barierę rozwoju rynku usług
gastronomicznych w Polsce. Podobny skutek miałoby odejście od preferencyjnej 7%. stawki VAT na usługi gastronomiczne. Konsekwencją wprowadzenia 22 % stawki VAT byłoby podwyższenie cen usług gastronomicznych lub niebezpieczeństwo ucieczki w obszar szarej strefy części firm działających na tym rynku. Bardzo prawdopodobne jest wystąpienie obu
tych zjawisk, co byłoby niekorzystne także z punktu widzenia wpływów budżetowych. Zwracamy również uwagę na rosnący rynek zamówień publicznych i ograniczenia z nim związane. Wskazujemy na potrzebę zliberalizowania obowiązujących
przepisów dotyczących prawa zamówień publicznych, także w kontekście nierównego traktowania obu stron umów. Powyższe postulaty nabierają szczególnego znaczenia w związku z przygotowaniami do Euro 2012. Warunkiem sine qua
non dobrego przygotowania się branży gastronomicznej do tej prestiżowej imprezy jest likwidowanie barier ograniczających rozwój tej gałęzi gospodarki".

rzystamy potencjał i możliwości, jakie daje
Euro 2012.

HACCP). Jak porównuję, czym różnią się re-

Dyrektor do spraw Bufetów i Restauracji

mam zupełnie żadnych kompleksów. Z jednej

Impel Catering pytany o to, kto zyska na

strony to wyśrubowanie norm zmusiło nas do

stauracje na Zachodzie od naszych, to nie

tym, a kto może stracić, stwierdza jedno-

większej dbałości o warunki sanitarne, do po-

znacznie, że zyskają na pewno firmy o

prawienia higieny (jest coraz mniej salmonel-

ugruntowanej pozycji na rynku, ale też i te,

li). Ale zdrugiej strony, sami doskonale wiemy,

które obecnie uruchamiają działalność.

że zadbanie o czystość, schludny i przyjemny

- Budowa sieci dróg i autostrad spowoduje

wygląd lokalu sprzyja pozyskiwaniu gości. Tak

pojawienie się nowych restauracji i barów dla

więc wymogi unijne i nasze interesy są spójne.

podróżnych - tłumaczy. - Już teraz zauważyć

Może tylko niepotrzebna jest związana z tym

można, iż wiele firm zainteresowanych jest tą

biurokracja.

dzialalnością i z pewnością będzie ostra kon-

Dużym zagrożeniem, co akcentują wszy-

kurencja o miejsca przy autostradach. Stracić

scy ludzie związani z branżą gastronomicz-

mogq jedynie firmy, które nie zauważą nowych

ną, w przyszłym roku jest też widmo przej-

trendów w gastronomii i oczekiwań konsu-

ścia z 7% stawki VAT na 22%. Jak tak zmiana wpłynie na branżę, jeśli jednak nie uda

mentów.

się odroczyć takiego 15 % skoku?

Cena rozwoju

- Wydaje mi się, że nikt nie pozwoli sobie

Ważnym i nurtującym nas od momentu

na podwyższenie cen o 15 % - mówi Marcin

wejścia do Unii Europejskiej jest pytanie, ja-

Kreglicki, jeden z sygnatariuszy apelu do

ki wpływ na rozwój gastronomii ma dostoso-

rządzących, podpisanego podczas obrad

wywanie do unijnych standardów. Zdaniem

Okrągłego Stołu Polskiej Gastronomii w

naszych rozmówców podnoszenie standar-

ramach konferencji Food Business Forum

dów, to kwestia kosmetyczna, a inwestycyj-

2007. - Część tego restauratorzy wezmą na

na, dlatego globalna ocena poziomu naszych

siebie, a tylko część przerzucą na gościa. Nie

usług nie bywa wciąż zadowalająca. To pro-

demonizowałbym tego faktu tak bardzo, po-

gram na lata, uzależniony wciąż od zasobno-

nieważ ceny wzrosną może o 10 %. Mam

ści portfeli nie tylko usługodawców, ale i

nadzieję, że jednak ludzie wchodzący do re-

usługobiorców.

stauracji pozwolą sobie zaplacić te 10 %

- Dostosowanie unijnych standardów jest

więcej, szczególnie, że przy wzroście gospo-

konieczne, ale musi się odbywać z rozwagą i

darki ten wydatek nie będzie aż tak bolesny.

zdrowym rozsądkiem. Wtedy z pewnością po-

Do restauratorów należy zadbanie o mini-

może rozwojowi gastronomii - uważa Tomasz

malizację

Kurdziel.

atrakcyjności.

kosztów i zwiększenie

wlasnej

Natomiast już Jan Kościuszko dosadniej

Jan Kościuszko podsumowuje kwestię

nazywa ten proces i z punktu widzenia wie-

podwyżki opodatkowania jednym zdaniem i

loletniego praktyka ma dużo racji:

dość dosadnie:

- Gdyby stosować standardy unijne dla pol-

- Wprowadzenie 22 % stawki VATprzy tak

skiej gastronomii, na przykład te, które stosuje

trudnym rynku jakim jest gastronomia będzie

się w Unii jeśli chodzi otwieranie i o ocenę sta-

zjawiskiem hamującym.

nów sanitarnych, to by bardzo ułatwiło nam

Ta mozaika opinii, choć czasem bardzo

otwieranie nowych punktów. Nasze przepisy

rozbieżnych, składa się na całkiem optymi-

sanitarne nie dość, że są nieżyciowe, to jeszcze

styczny obraz przyszłej polskiej gastronomii.

stanowią wielkie utrudnienie i niczemu nie

Na szczęście dominują w nim kolorowe bar-

śluzą. Chyba że ogólnej, dobrej polityce za-

wy. Wszystkich cieszy „ruch w interesie",

trudnienia.

większa liczba gości, ich zasobniejsze portfe-

Marcin Kreglicki o dostosowywaniu pol-

le. Obecnie nie pozostaje nic innego, jak

skich przepisów do unijnych standardów sa-

jeszcze wyżej zakasać rękawy, wziąć się do

nitarnych ma raczej dobre zadanie. W wy-

jeszcze bardziej wytężonej pracy i wykorzy-

ostrzonych - jak to określa - normach do-

stać szansę związaną z boomem inwestycyj-

strzega i dobre strony:

no-gospodarczym, który nadchodzi. Dali ra-

- Bytem w wielu restauracjach w Europie i

dę Hiszpanie, Portugalczycy... Pokażmy

wydaje mi się, że u nas te wszystkie normy zo-

światu, że Polak też potrafi. To będzie jed-

stały

nak mozolna praca...

bardzo

wyśrubowane

(chodzi

o

l

