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Polski rynek hotelarski ma jednego lidera
Orbis SA, Hekon Hotele Ekonomiczne SA oraz Stanpol Sp. z 

o.o. – to trzy największe spółki w Polsce pod względem przychodów 
ze sprzedaży, które w profilu swojej działalności mają m.in. usługi 
hotelarskie – wynika z raportu "Ranking Horeca – hotele", przygo-
towanego w oparciu o dane firmy Bisnode.

Spółka Bisnode prześledziła wyniki spółek hotelarskich działających 
na polskim rynku. W rankingu ujęto firmy, których PKD dotyczy 
usług hotelarskich i gastronomicznych. 

Z analizy danych za 2013 rok wynika, że najwyższe przychody ze 
sprzedaży wypracowała notowana na GPW spółka Orbis SA i jej w 
100 proc. zależna firma Hekon Hotele Ekonomiczne SA. Ta pierwsza 
w 2013 roku miała 500,991 mln zł (spadek o 6,77 proc. rdr), osiąga-
jąc zysk netto na poziomie 59,578 mln zł (spadek o 42,8 proc. rdr). 
Spółka, której partnerem strategicznym i udziałowcem jest firma 
Accor, ma ok. 100 hoteli w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. 

Z kolei Hekon Hotele Ekonomiczne SA miała w 2013 roku 197,079 
mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 7 proc. rdr) oraz 31,507 
mln zł zysku netto (wzrost o 0,35 proc. rdr).

Trzecie miejsce należy do małopolskiej spółki Stanpol należącej do 
rodziny Sordylów. 104,789 mln zł – to przychód ze sprzedaży, jaki 
firma odnotowała w 2013 roku (3,75-proc. wzrost rok do roku). W 
tym czasie zysk wyniósł 2,206 mln zł (wzrost o 98 proc. rok do roku).

Kolejną pozycję w rankingu zajmuje zarejestrowana w Bełcha-

towie i należąca do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 
SA firma Elbest Sp. z o.o. Elbest miało w 2013 roku 96,245 mln 
zł przychodów ze sprzedaży (mniej o 28,2 proc. rok do roku) i 
stratę netto w wysokości 14,672 mln zł, która pogłębiła się o 24 
proc. Firma prowadzi m.in. sieć Elbest Hotels - hotele i ośrodki 
wypoczynkowe.

Na piątym miejscu znalazła się ostródzka spółka OBP Deve-
lopment, specjalizująca się w budowie condo hoteli i mieszkań. 
W portfolio realizacji ma takie hotele w Ostródzie jak Hotel Pla-
tinium w czy Willa Port. Cała działalność firmy przyniosła firmie 
przychody na poziomie 87,242 mln zł (spadek o 12,87 proc.). Zysk 
grupy sięgnął 1,601 mln zł (spadek o 5,5 proc.). 

Holding Liwa – hotelarska spółka rodziny Likusów, która w 2013 
roku miała 72,596 mln zł przychodów, zajmuje 6. miejsce. Wynik 
ten był słabszy niż w 2012 roku o 7,2 proc. 2013 rok przyniósł 
firmie stratę na poziomie 8,491 mln zł, która była mniejsza niż w 
2012 roku (14,758 mln zł). Holding Liwa prowadzi takie hotele jak: 
hotel Copernicus, hotel Pod Różą, hotel Stary w Krakowie, hotele 
Monopol w Katowicach i we Wrocławiu oraz hotel Grand w Łodzi. 

Siódme miejsce zajmuje będąca własnością zagranicznych in-
westorów firma Hotele Warszawskie Syrena Sp. z o.o. - 67,025 
mln zł przychodów (wzrost o 1,1 proc.) oraz 9,760 mln zł zysku 
(spadek o 27,5 proc.). Firma ma trzy hotele w stolicy - Polonia 
Palace, MDM oraz Metropol. 

Do 10 największych firm hotelarskich w kraju dołączyła szczecińska 
spółka Pazim. To właściciel kompleksu biurowo-hotelowego z ho-
telem Radisson Blu w Szczecinie. Wyniki za 2013 rok to 61,648 mln 
zł przychodów (mniej o 3,97 proc. rok do roku) i 4,137 mln zł zysku 
(mniej o 35,7 proc.). Spółka Pazim powstała w 1990 roku, wchodzi 
w skład grupy kapitałowej Polskiej Żeglugi Morskiej. Oprócz dzia-
łalności hotelowej i wynajmu biur, prowadzi lokale gastronomiczne 
oraz ośrodek odnowy biologicznej. 

Dziewiąte miejsce należy do Satoria Group SA (dawny PUHiT SA) 
z przychodami w wysokości 61,239 mln zł i zyskiem – 4,488 mln zł. 
Względem 2012 roku zysk spółki spadł o blisko 89 proc. Warszawska 
firma z polskim kapitałem zarządza siedmioma własnymi hotelami 
działającymi pod markami Best Western, START hotel, RT Hotels w 
Warszawie i Krakowie; dwoma własnymi Centrami Konferencyjnymi 
w Warszawie i nad Zalewem Zegrzyńskim. Ma także osiem budynków 
biurowych w Warszawie o łącznej powierzchni ponad 20 tys. mkw. 

Dziesiątkę największych firm zamyka WARS SA, znany z usług 
cateringowych w pociągach. Spółka świadczy też usługi hotelowe (48 
wagonów sypialnych, 12 wagonów z miejscami do leżenia). Przychody 
ze sprzedaży spółki w 2013 roku wyniosły 60,906 mln zł (spadek o 
5,5 proc.), a zysk - 1,753 mln zł (wzrost o 6 proc.).

Małgorzata Burzec-Lewandowska, propertynews.pl
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K ołem zamachowym całego sektora HoReCa w Polsce, według wsze-
lkich przewidywań, ma być narastający trend coraz to częstszej 

konsumpcji poza domem Polaków, przy ogólnej poprawie koniunktury 
gospodarczej. 

Nie jest niczym nowym twierdzenie, że ostatnie lata dla wielu z branży 
HoReCa były stracone. Głównie za sprawą kryzysu gospodarczego na 
światowych rynkach, co spowodowało, że nawet największe sieci ho-
telowe boleśnie odczuwały nadmiar pustych pokoi, a co za tym idzie – 
obniżały ceny pobytów. Nie pozostawało to również bez znaczenia dla 
mniejszych obiektów i restauracji, z których wiele musiało zakończyć 
działalnoś ć . Dodatkowo wielu spośród konsumentów w  obawie 
o przyszłość całkowicie lub w części zrezygnowało z usług rynku bądź 
zastąpiło je tańszymi zamiennikami. W perspektywie ostatnich sześciu lat 
pierwszą poprawę przyniósł dopiero 2011 r. Trend ten w niewielkim sto-
pniu kontynuowany był w czasie trwania piłkarskich Mistrzostw Europy 
w 2012 roku, organizowanych wspólnie z Ukraińcami. Wówczas setki 
tysięcy kibiców wzdłuż i wszerz przemierzały nasz kraj. To napędzało 
koniunkturę w branży turystyczno-hotelowej. Zyskał y puby, bary, 
ogródki piwne. Hotele, motele i hostele. Bary szybkiej obsługi, fast food, 
kawiarnie i restauracje. Co więcej, to wydarzenie wpłynęło na zmianę 

postrzegania Polski i przełożyło się na większą liczbę turystów z za-
granicy odwiedzających nasz kraj. Znajduje to swoje potwierdzenie we 
wstępnych danych Ministerstwa Sportu i Turystyki. Liczba turystów za-
granicznych 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. Wzrostowy trend był również odc-
zuwalny w 2014 r. Wstępne szacunki Ministerstwa Sportu i Turystyki 
wskazują, że w 2014 r. do Polski przyjechało około 16,4 mln turystów 
zagranicznych, czyli prawie 4 proc. więcej niż rok wcześniej. Do Polski 
przyciągnęło ich coraz to więcej wydarzeń sportowych, kulturalnych.

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 rosnącą sprzedażą w restau-
racjach. Oczywiście, nie wszędzie w równym stopniu. Niemniej wzrostowa 
tendencja utrzymująca się od dłuższego czasu potwierdza, że rynek odbija 
się od dna recesji. 

Prognozy na najbliższe lata pokazują dalszy wzrost rynku HoReCa, 
którego najlepsz y okres prz ypadnie za dwa lata . Do tego czasu 
rynek będzie się stabilizował i umacniał wewnętrznie. Z racji swego 

rozdrobnienia możliwe są przejęcia i konsolidacja, szczególnie w seg-
mencie gastronomii i hotelarstwie. Nie bez znaczenie jest również dy-
namiczny rozwój franszyzy, z której korzysta coraz to więcej małych 
przedsiębiorców. Dla wielu jest to jedyny sposób na przetrwanie w walce 
z ogromnymi sieciami. 

Bieżący rok ma być czasem odczuwalnej poprawy nie tylko dla hotel-
arzy, lecz także dla restauratorów i pozostałych usługodawców w branży 
turystycznej. Co więcej, rosnące obłożenie w hotelach to przełożenie na 
wzrost cen za pokój, a co za tym idzie – zwiększenie przychodów. Jednak 
sukces w kolejnych latach zależeć przede wszystkim będzie od poprawy 
koniunktury nie tylko polskiej gospodarki, lecz w równym stopniu rynków 
światowych. 

Tomasz Starzyk, 
ekspert Bisnode Polska

Czas sektora HoReCa
Ostatnie lata na rynku HoReCa, obejmującym gastronomię hotelową, restauracje i catering, dla wielu 
były okresem bardzo trudnym. Głównie za sprawą spowolnienia gospodarczego. W bieżącym roku widać 
pierwsze symptomy ożywienia. Prognozy mówią, że rynek HoReCa w 2015 r. wzrośnie nawet o kolejne 3,5 
proc. i wyniesie blisko 24 mld zł. 
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