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Pod koniec 2014 r. rynek HoReCa w Polsce wart był 
prawie 23,5 mld zł. I mimo tego, że sektor ten jest 
podatny na wszelkiego typu zawirowania powodu-
jące spadek dochodów gospodarstw domowych oraz 

na problemy w przedsiębiorstwach, wciąż ma perspektywy 
rozwoju. Pozytywnym aspektem dla tego rynku jest fakt, 
że Polacy w porównaniu do swoich zachodnich czy nawet 
południowych sąsiadów wciąż przeznaczają na konsumpcję 
poza domem relatywnie mniej pieniędzy. Coraz bardziej 
innowacyjne pomysły na biznes gastronomiczny, moda na 
spędzanie czasu poza domem, brak czasu na przygotowywa-
nie posiłków czy wzrost atrakcyjności turystycznej naszego 
kraju, powodują, że prognozy na najbliższe lata pokazują 
dalszy wzrost rynku HoReCa, z najlepszym okresem około 
2017 roku. Jak podkreśla agencja badawcza PMR, rynek ten 
będzie i tak stabilnie z roku na rok umacniał swoją wartość, 
szczególnie w segmentach cateringu i gastronomii hotelowej.
Spory potencjał rozwoju ma również sektor kawiarni. Z 
danych Makro Cash & Carry wynika, że dopiero 8 proc. 
Polaków regularnie odwiedza te lokale, a 63 proc. – zazwy-
czaj nie bywa w tego typu placówkach. Do kawiarni Polacy 
wybierają się już nie tylko na spotkania ze znajomymi lub 
biznesowe, ale po prostu po to, by napić się dobrej jakości 
kawy. Ten trend zauważyły także firmy gastronomiczne. Na 
ulicach widać coraz więcej szyldów nie tylko markowych 
kawiarni, które masowo powstają w dużych miastach, ale 
także lokalnych inicjatyw. Także sieci restauracji zmieniają 
swoje oferty kawowe, dopasowując je do coraz bardziej wy-
magających klientów. Spory wkład w rozwój tego segmentu 
mają także stacje paliw, które wciąż inwestują w punkty 
kawowe i sposoby serwowania kawy „w drodze”.
Osobnym trendem, który determinuje rozwój rynku HoReCa, 

jest zmiana w segmencie fast-foodowym, która także jest wi-
doczna na razie głównie w dużych ośrodkach. Mianowice duzi 
gracze będą musieli rozpocząć walkę ze „street food”, czyli food 
truckami oraz lokalnymi knajpkami, które promują się jako 
miejsca serwujące dania szybko, smacznie i zdrowo. Wiąże 
się to nie tylko ze zmianą nawyków żywieniowych Polaków 
i ich większą świadomością na temat odżywiania, ale także 
z modą na żywność tradycyjną, regionalną i prozdrowotną. 
Jednak z drugiej strony, klienci placówek HoReCa nie 
przestaną się spieszyć, dlatego analitycy przewidują rozwój 
gastronomii typu „take away". Badania rynku pokazują, że 
około 64 proc. Polaków zamawia jedzenie na wynos – głównie 
dania kuchni włoskiej (pizze) oraz orientalnej. W dużych 
miastach rośnie znaczenie zamówień sałatek i obiadów domo-
wych do miejsca pracy. Firmy gastronomiczne i cateringowe 
starają się ułatwić konsumentom proces zamówień – można 
to już zrobić nie tylko przez telefon, ale także online, rów-
nież za pomocą smartfonów, np. przez serwisy internetowe 
udostępniające oferty nawet kilkuset restauracji.
Rozwój rynku HoReCa w Polsce ma także bariery rozwoju, 
które są spowodowane głównie ogromnym rozdrobnieniem. 
Rynek konsoliduje się bardzo powoli, a we wszystkich seg-
mentach występuje duża depolaryzacja – jest kilku dużych 
graczy i masa małych, natomiast brak jest średniej wielkości 
firm czy sieci. O ile jest to dobre z punku widzenia konsu-
mentów, którzy mogą przebierać w konceptach i ich ofertach, 
o tyle będzie to wciąż utrudniało dynamiczny wzrost rynku, 
ponieważ duże sieci bez zwiększonej presji będą przykładały 
mniejszą uwagę do śledzenia zmian, ofert promocyjnych czy 
wydatków marketingowych.
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Kołem zamachowym całego sektora 
HoReCa w Polsce, według wszelkich 
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 hotelowe boleśnie odczuwa-
ły 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 
działalność. Dodatkowo wielu spośród konsu-
mentów w obawie o przyszłość całkowicie lub 
w części zrezygnowało z usług rynku bądź zastą-
piło je tańszymi zamiennikami. W perspektywie 
ostatnich sześciu lat pierwszą poprawę przyniósł 
dopiero 2011 r. Trend ten w niewielkim stopniu 
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. Zyskały 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 zagranicy odwiedzających nasz kraj. Znajduje 
to swoje 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. Wzrostowy 
trend był również odczuwalny w 2014 r. Wstęp-
ne 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 popra-
wę koniunktury na rynku. To przejawia się 
w większym obłożeniu hoteli i rosnącą sprzedażą 
w restauracjach. Oczywiście, nie wszędzie w rów-

nym 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 najlepszy okres 
przypadnie za dwa lata. Do tego czasu rynek 
będzie się stabilizował i umacniał wewnętrznie. 
Z racji swego rozdrobnienia możliwe są przejęcia 
i konsolidacja, szczególnie w segmencie gastro-
nomii i hotelarstwie. Nie bez znaczenie jest 
również dynamiczny 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 hotelarzy, lecz także dla restaura-
torów i pozostałych usługodawców w branży 
turystycznej. Co więcej, rosnące obłożenie w ho-
telach 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. 
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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. 




