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The Brewers of Europe cieszą się z realizacji niniejszego badania na temat udziału branży hote-
larsko-gastronomicznej w gospodarce. Raport stwierdzający, że w Europie rozwijająca się branża 
hotelarsko-gastronomiczna jest fundamentalna z punktu widzenia zatrudnienia, a także konieczna 
dla wzrostu gospodarczego, nie jest niespodzianką dla europejskich browarów, ponieważ bary, 
puby, kawiarnie i restauracje stanowią główny kanał dystrybucji naszego produktu, czyli piwa.

Ważne jest, aby politycy docenili wkład europejskiej branży hotelarsko-gastronomicznej w gospodar-
kę unijną oraz w społeczeństwo, a także to, że jej dobra kondycja jest kluczowa dla tworzenia miejsc 
pracy i wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej. W Europie ma znaczenie także powodzenie 
innych branż, w tym rolnictwa, turystyki oraz piwowarstwa. Dlatego konieczne są ramy polityczne, 
które rzeczywiście doceniać będą wartość branży hotelarsko-gastronomicznej.

Raport uwypukla pewne dane dotyczące wkładu branży w gospodarkę, ale podkreśla także to, 
w jaki sposób branża wspiera elastyczny rynek pracy, dając zatrudnienie młodym ludziom oraz 
osobom szukającym pierwszej pracy, a także tym, które na rynek pracy powracają. Bezrobocie 
wśród młodych ludzi stanowi obecnie jedną z kluczowych kwestii politycznych w Europie, stąd rola, 
jaką ma tutaj do odegrania branża hotelarsko-gastronomiczna nie powinna zostać przeoczona.

W czasach, gdy wzrost gospodarczy jest tematem rozmów na każdym szczycie UE, należy za-
uważyć, że wzrost branży hotelarsko-gastronomicznej nie jest zjawiskiem oczywistym. Dlatego 
mamy nadzieję, że politycy ostrożnie przyjrzą się nie tylko głównym danym statystycznym, ale 
także trendom i czynnikom wpływającym na kształt polityki. Parametry te wspierają zatrudnienie 
w branży i jej wzrost. Konkretnie oznacza to przyjrzenie się wpływowi cen, zatrudnienia i kosztów 
materiałowych, a także ostrożne wyważenie różnych wpływów wszystkich alternatyw w celu zagwa-
rantowania optymalnego ogólnego udziału w szeroko rozumianej gospodarce i w społeczeństwie.

Wierzymy, że branża ta nie jest jedynie ważnym podatnikiem, ale także istotnym graczem kultu-
rowym i społecznym. Branża hotelarsko-gastronomiczna jest bardzo ważna w społeczeństwie 
europejskim, w którym bary, kawiarnie i restauracje stanowią miejsce spotkań, zabawy i inspiracji. 
Krótko mówiąc, zarówno miejscowi, jak i przyjezdni korzystają z atrakcji, jakie oferuje im branża 
hotelarsko-gastronomiczna.
Europejskie browary są zatem zaangażowane we współpracę z branżą hotelarsko-gastronomiczną, 
z całym piwnym łańcuchem wartości, a także politykami, w celu promowania branży hotelarsko-
-gastronomicznej i wspierania potencjału, dzięki któremu można przezwyciężać ważne problemy 
ekonomiczne i społeczne, jakie nękają dzisiejszą Europę. 

Z wyrazami szacunku 

Demetrio Carceller

Demetrio Carceller
Prezes The Brewers  
of Europe

Słowo wstępne 
prezesa The Brewers of Europe
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HOTREC, stowarzyszenie branżowe hoteli, restauracji i kawiarni w Europie, zrzeszające 44 krajowe 
stowarzyszenia branżowe z 27 krajów, z przyjemnością wsparło wraz z The Brewers of Europe 
przygotowanie niniejszego badania na temat branży hotelarsko-gastronomicznej, która obok tury-
styki jest jedną z największych w Europie.

Badanie to wyraźnie pokazuje, że w ramach przyjaznego środowiska prawno-podatkowego branża 
hotelarsko-gastronomiczna może stanowić kluczowy czynnik dla tworzenia miejsc pracy w Europie, 
nawet w czasie kryzysu. W ciągu 10 lat od początku nowego tysiąclecia liczba miejsc pracy w całej 
gospodarce europejskiej wzrosła jedynie o 7,1%, przy czym w branży hotelarsko-gastronomicznej 
aż o 29% w porównaniu do roku 2000. Dane te mówią same za siebie.

Branża hotelarsko-gastronomiczna jest jedną z najważniejszych furtek na rynek pracy, co jest 
kluczowe w czasach dużego bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych Europejczyków. 

Polityka oszczędnościowa i wzrost podatków wyraźnie szkodzą tworzeniu miejsc pracy i na dłuższą 
metę mogą prowadzić do spadku popytu wśród konsumentów, co jest ściśle powiązane z miejscami 
pracy w tym wysoce pracochłonnym sektorze.

Właściwe decyzje polityczne mogą zarówno zabezpieczyć 10 milionów miejsc pracy stworzonych 
bezpośrednio w branży hotelarsko-gastronomicznej w Europie, jak też ułatwić tworzenie kolejnych 
miejsc pracy, tak jak to miało miejsce w ciągu ostatniej dekady. Jest to ważne nie tylko dla osób 
bezpośrednio zatrudnionych w branży hotelarsko-gastronomicznej, ale także dla kolejnych 6,4 
miliona osób, których praca zależy od dobrego funkcjonowania naszego sektora.

Jak stwierdzono w niniejszym niezależnym badaniu, firmy z branży hotelarsko-gastronomicznej 
oraz inwestycje w tej branży stanowią ważny czynnik mnożnikowy w całej gospodarce europejskiej. 
Jedno euro wydane w branży hotelarsko-gastronomicznej przekłada się na 2,16 euro zainwesto-
wane w całej europejskiej gospodarce. Tak wysoki zwrot z inwestycji powinien zostać doceniony 
i obrócić się na korzyść całej Europy. 

HOTREC ma szczerą nadzieję, że niniejszy raport stanie się cennym narzędziem dla wszystkich 
polityków, którzy mają za zadanie podejmowanie decyzji mających wpływ na branżę hotelarsko-

-gastronomiczną.

Z wyrazami szacunku

Kent Nyström
 

Słowo wstępne 
prezesa HOTREC

Kent Nyström
Prezes HOTREC
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Słowo wstępne 
prezesa Związku Pracodawców Przemysłu 
Piwowarskiego – Browary Polskie

Niniejszy raport, przygotowany przez niezależny ośrodek badawczy na zlecenie europejskiego 
Stowarzyszenia Hotelarzy i Gastronomików HOTREC oraz The Brewers of Europe, pokazuje na 
konkretnych liczbach i analizach rolę, jaką branża hotelarsko-gastronomiczna odgrywa obecnie 
w gospodarce europejskiej. Sektor hotelarsko-gastronomiczny, który tworzą zarówno małe rodzinne 
firmy, jak i duże sieci przedsiębiorstw, ma fundamentalne znaczenie dla tworzenia miejsc pracy 
i likwidacji bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych wchodzących na rynek. Branża hotelarsko-

-gastronomiczna to jednak nie tylko potężny podatnik i pracodawca – to także niezwykle istotny 
partner biznesowy innych kluczowych dla gospodarki sektorów, w tym przemysłu piwowarskiego.

Reprezentowany przeze mnie Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie,  
zrzeszający trzech największych producentów piwa w Polsce, potwierdza tę współzależność. 
Z badań przeprowadzonych przez agencję badawczą GfK Polonia w 2012 roku wynika, że piwo 
to druga grupa produktów zapewniających obroty w polskiej gastronomii – generuje około jedną 
czwartą obrotów tego sektora. Co równie istotne, piwo jest najpopularniejszym napojem zama-
wianym w lokalach gastronomicznych – wybiera je co trzeci klient. 

Stąd też wśród celów Związku Browary Polskie jest rozbudzenie potencjału polskiej gastronomii. 
Możliwość szerokiego dotarcia do konsumenta, jaką stwarza gastronomia – piwo można kupić 
w 45 tysiącach lokali na terenie całej Polski, co stanowi niemal 70% wszystkich lokali całorocznych 
i sezonowych – w pełni uzasadnia wysiłki podejmowane przez nas na tym polu.

Naszym zamierzeniem jest współdziałanie z gastronomią w celu poprawy i rozwoju tego sektora, 
a tym samym zwiększenie sprzedaży piwa w tym kanale dystrybucji. Obecnie piwo sprzedawane 
w lokalach gastronomicznych stanowi jedynie 10% rynku i wartość ta wciąż maleje. Duża popular-
ność tego napoju w Polsce – statystyczny Polak wypija rocznie ponad 90 litrów piwa – nie przekłada 
się na wyniki jego sprzedaży w barach i pubach. Związane jest to m.in. z charakterystycznym dla 
naszego kraju modelem konsumpcji piwa - polski konsument spożywa piwo głównie w domu, choć 
powoli obserwujemy zmianę tego trendu.

Wychodzimy z założenia, że modele konsumpcji piwa wynikają ze stopnia rozwoju kultury złociste-
go trunku w danym kraju, dlatego od lat angażujemy się w inicjatywy mające na celu jej promocję 
w Polsce. Szczególne znaczenie przykładamy do działań ukierunkowanych na poprawę jakości 
usług świadczonych w punktach gastronomicznych. Wierzymy, że poprzez propagowanie wiedzy 
o wymogach sanitarnych oraz właściwym sposobie serwowania piwa, a także włączanie barów 
i pubów w projekty szkoleniowo-certyfikacyjne, mamy szansę wykorzystać potencjał polskiej ga-
stronomii i zwiększyć jej rolę w sprzedaży piwa.

Polska branża gastronomiczna jest jednym z naszych kluczowych partnerów, od którego w dużym 
stopniu zależy efektywność podejmowanych przez nas działań. Jesteśmy świadomi roli, jaką gastro-
nomia pełni w polskiej gospodarce oraz w tworzeniu i propagowaniu kultury piwa, dlatego dołożymy 
starań, aby w jak największym stopniu rozbudzić jej potencjał, co przyniesie korzyść każdej ze stron.

Z wyrazami szacunku 

Tomasz Bławat

Tomasz Bławat
Prezes Związku 
Pracodawców 
Przemysłu 
Piwowarskiego – 
Browary Polskie
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Główne dane statystyczne 
 Średni roczny wzrost PKB, 2000-2010 (nominalnie)      3,2% 
 Roczny wzrost branży hotelarsko-gastronomicznej, 2000-2010 (nominalnie)   3,3% 
 Średnie zatrudnienie roczne, 2000-2010       0,7% 
 Średnie zatrudnienie roczne w branży hotelarsko-gastronomicznej, 2000-2010   2,9% 

Całkowity udział branży w gospodarce (w tym wpływ pośredni, bezpośredni i indukowany): 

 Produkcja   1 bln € (8,1% całości) 
 PKB    460 mld € (3,7% całości) 
 Zatrudnienie   16,6 mln (7,8% całości) 
 
Całkowity udział podatkowy branży 125,6 mld € 

 Akcyza    10,5 mld € (8,3% całości) 
 VAT    69,9 mld € (55,5% całości) 
 Zatrudnienie   45,2 mld € (36,1% całości) 

Na każde 1 € wydane w branży hotelarsko-gastronomicznej przypada 1,16 € wydane w szeroko rozumianej gospodarce.

Charakter i wyniki europejskiej branży 
hotelarsko-gastronomicznej

Branża hotelarsko-gastronomiczna ma duży udział w gospodarce europejskiej.

W roku 2010 branża hotelarsko-gastronomiczna gwarantowała około 16,6 miliona miejsc pracy, czyli zatrudniała co 
trzynastego pracownika w Europie. Branża zasiliła budżety państw kwotą wynoszącą niespełna 126 mld € w postaci 
akcyzy, VAT-u i podatków z tytułu zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych. 

Branża szybko reaguje na warunki ekonomiczne, wspierając tworzenie miejsc pracy oraz wzrost gospodarczy w cza-
sach sprzyjających rozwojowi, ale też jest podatna na działania podejmowane w celu zwiększenia przychodów państw 
w okresie kryzysu gospodarczego.

Na 1€ wydane w branży przypada dodatkowy popyt wygenerowany w szeroko rozumianej gospodarce wynoszący 1,16 €, 
a wspierające branżę działania natury politycznej mogą zaowocować pozytywnymi wynikami ekonomicznymi jako takimi.

Mogą one wesprzeć nie tylko cele gospodarcze, ale także społeczne, dając zatrudnienie młodym ludziom, osobom 
wchodzącym na rynek pracy oraz na niego powracającym.

Działania podejmowane w okresie polityki oszczędności, zwiększające stawki podatkowe przy jednoczesnym malejącym 
dochodzie rzeczywistym, mogą podkopać zdolność sektora do generowania wzrostu. Krótkoterminowa reakcja branży na 
takie uwarunkowanie polegać będzie prawdopodobnie na cięciu kosztów, a następnie na spadku jej trwałej wydajności.

Raport analizuje czynniki determinujące wyniki ekonomiczne i identyfikuje różne narzędzia polityczne wpływające na 
wzrost i tworzenie miejsc pracy:

Czynnik Narzędzie polityczne 

Ceny Standardowe i obniżone stawki VAT

Koszty pracy Podatki dochodowe 
Koszty ubezpieczeń społecznych/regulacji

Koszty materialne Akcyza

Koszty własności Podatki od nieruchomości
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Kraj Udział sektora w PKB  Udział sektora  
w zatrudnieniu Mnożnik Piwo sprzedawane  

w handlu  

Austria 5,5% 10,7% 0,95 € 33%

Belgia 2,6% 5,9% 1,08 € 48%

Bułgaria 4,2% 8,2% 1,57 € 26%

Chorwacja 5,1% 12,7% 1,12 € 50%

Cypr 10,4% 30,9% 0,94 € 48%

Czechy 3,1% 6,4% 1,57 € 49%

Dania 2,1% 9,1% 1,18 € 23%

Estonia 2,9% 5,4% 1,17 € 9%

Finlandia 2,8% 4,8% 1,24 € 16%

Francja 4,1% 6,6% 1,22 € 24%

Niemcy 2,7% 7,6% 1,20 € 25%

Grecja 6,5% 10,8% 0,87 € 62%

Węgry 2,5% 6,1% 1,34 € 38%

Irlandia 4,5% 12,7% 1,26 € 66%

Włochy 4,4% 8,4% 1,36 € 43%

Łotwa 2,3% 5,0% 1,25 € 6%

Litwa 1,8% 4,0% 0,97 € 9%

Luksemburg 2,1% 15,2% 0,48 € 55%

Malta 7,9% 20,2% 0,92 € 60%

Holandia 2,9% 6,6% 1,14 € 27%

Norwegia 2,1% 5,3% 1,11 € 25%

Polska 1,7% 2,6% 1,63 € 15%

Portugalia 5,9% 13,1% 1,25 € 69%

Rumunia 2,1% 4,9% 1,63 € 28%

Słowacja 2,1% 4,1% 1,22 € 40%

Słowenia 3,7% 6,5% 0,96 € 60%

Hiszpania 6,3% 12,4% 1,29 € 66%

Szwecja 2,8% 5,7% 1,21 € 19%

Szwajcaria 4,0% 7,8% 1,40 € 48%

Turcja 2,7% 4,0% 1,84 € 23%

Wielka Brytania 3,6% 9,4% 0,85 € 51%

UE* 3,7% 7,8% 1,16 € 38%

Branża hotelarsko-gastronomiczna w 2010r. 
Podsumowanie statystyk krajowych

Poniżej został zamieszczony skrót z kluczowych wkładów sektora w europejską gospodarkę w 2010 roku.

(1) Całkowita wartość dodana przez sektor hotelarsko-gastronomiczny do produktu krajowego brutto (PKB) w 2010 roku.
(2) Łączne zatrudnienie wspierane przez sektor hotelarsko-gastronomiczny (bezpośrednie, pośrednie i indukowane) jako procent całkowitego zatrudnienia w roku 2010.
(3) Kwota całkowitego dodatkowego popytu generowanego w całej gospodarce, od 1 € wydanego w branży hotelarsko-gastronomicznej w roku 2010.
(4) Sprzedaż piwa w handlu jako procent całkowitej sprzedaży piwa w 2010 roku.

Źródło: Eurostat i obliczenia EY.
* UE 28 - państwa członkowskie na dzień 1 lipca 2013
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Cel raportu 

Niniejszy raport wskazuje wnioski z niezależnej ekonomicznej oceny europejskiej branży hotelarsko-gastronomicznej. Zrobiony na 
zlecenie The Brewers of Europe, stanowiącego głos branży piwowarskiej w Europie, przy współpracy HOTREC-u, europejskiego 
stowarzyszenia krajowych stowarzyszeń branżowych reprezentujących hotele, restauracje, kawiarnie i podobne placówki. Celem 
badania jest:

 obliczenie udziału w gospodarce oraz ogólnych wyników branży hotelarsko-gastronomicznej, a także analiza trendów  
 w niej panujących;
 na podstawie analizy identyfikacja czynników natury politycznej z punktu widzenia przyszłych wyników w celu wspierania  
 wzrostu branży i zatrudnienia.

Kluczowe punkty zostały podsumowane poniżej.

Zakres raportu 

Analiza niniejszego raportu opiera się w dużej mierze na danych branżowych pochodzących z Eurostatu. Ma to zapewnić porów-
nywalność oraz pogłębioną analizę niezagregowanych danych w ramach branży hotelarsko-gastronomicznej. Dane dotyczące 
branży pochodzą ze stron internetowych zawierających krajowe i instytucjonalne dane statystyczne krajowe. Zebrano je także 
dzięki konsultacjom z kluczowymi partnerami w każdym z państw.

Definiowanie udziału ekonomicznego branży hotelarsko-gastronomicznej

Analiza udziału ekonomicznego branży hotelarsko-gastronomicznej w niniejszym raporcie ma na celu uchwycenie całkowitej produkcji 
generowanej w postaci obrotów (zwiększających całkowitą liczbę transakcji i wolumen działalności gospodarczej), bezpośredniej 
wartości dodanej wniesionej przez branżę w szeroko rozumianą gospodarkę (udział w PKB), przychodów generowanych na rzecz 
rządu (poprzez podatki pośrednie i bezpośrednie) oraz szans na zatrudnienie, jakie branża oferuje. Raport analizuje ponadto dzia-
łalność gospodarczą, którą branża hotelarsko-gastronomiczna pośrednio wspiera poprzez łańcuch dostaw, a także indukowany 
wpływ szerszej konsumpcji w gospodarce, wspieranej w innych sektorach wydatkami osób zatrudnionych w branży hotelarsko-

-gastronomicznej.

Geograficzny zakres analizy 

Pełny raport, na którym bazuje niniejsza publikacja, „The Hospitality Sector in Europe. An assessment of the economic contribu-
tion of the hospitality sector across 31 countries” obejmuje analizę 28 państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), stan na dzień  
1 lipca 2013 r. Łącznie państwa te będą określane w niniejszym raporcie jako „Europa” . Dodatkowo pełny raport przedstawia 
sprawozdanie na temat branży hotelarsko-gastronomicznej w 31 poszczególnych państwach, tj. w UE28, Norwegii, Szwajcarii 
i Turcji. Natomiast niniejsza publikacja koncentruje się na omówieniu udziału Polski. 

Czasowy zakres analizy 

Ogólny okres objęty raportem statystyczno-analitycznym to lata 2000-2010  .  Okres ten pozwala na ocenę wyników branży hote-
larsko-gastronomicznej, zrozumienie czynników na nie wpływających, jak również zrozumienie powiązanych trendów politycznych 
oraz dźwigni, które mają lub mogą mieć wpływ na branżę.

(1) Oczywiście termin „Europa” wykracza poza definicję stricte geograficzną lub polityczną oraz granice danego rynku, ale będzie on stosowany ze względu na swą poręczność 
w opisie zakresu zagregowanej analizy przedstawionej w części 1 niniejszego raportu. Tam, gdzie analiza dotyczy danego zbioru państw, będzie to wyraźnie zaznaczone 
w tekście.
(2) W opisie niektórych trendów lub poszczególnych państw, gdzie nie uzyskano pełnych danych lub też gdzie dodatkowe dane dostępne są dla lat późniejszych, zakres czasowy 
może wykraczać poza okres 2000-2010. W takim przypadku jest to wyraźnie oznaczone w tekście lub w przypisie.

1

2



 

Polska
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Główne dane statystyczne 
 Średni roczny wzrost PKB, 2000-2010 (nominalnie)     7,3% 
 Roczny wzrost branży hotelarsko-gastronomicznej, 2000-2010 (nominalnie)  8,4% 

Całkowity udział branży w gospodarce (w tym wpływ pośredni, bezpośredni i indukowany): 

 Produkcja  15,0 mld € (4,2% całości) 
 PKB   5,9 mld € (1,7% całości) 
 Zatrudnienie  411,000 (2,6% całości) 

Całkowity udział podatkowy branży 1,5 mld €

 Akcyza   0,07 mld € (5,0% całości) 
 VAT   1,1 mld € (72,0% całości) 
 Zatrudnienie  0,35 mld € (23,0% całości) 

Na każde 1 € wydane w branży hotelarsko-gastronomicznej przypada 1,63 € wydane w szeroko rozumianej gospodarce.

Polska

Główne przesłania

Pomiędzy rokiem 2000 a 2010 polska gospodarka rosła średnio w tempie 7,3% (nominalnie), przy czym branża hotelar-
sko-gastronomiczna rosła szybciej, mianowicie w tempie 8,4%.

O ile w 2010 r. wzrost w szeroko rozumianej gospodarce był wyraźny (14%), o tyle branża hotelarsko-gastronomiczna 
odniosła względny sukces (zaledwie 5% wzrost w 2010 r.).

Branża mocno ucierpiała w sensie liczby dotkniętych kryzysem przedsiębiorstw, których ubywało w tempie 16 dziennie 
w 2009 roku i 17 dziennie w 2010 roku. W szczególności bary odczuły wpływ zmian konsumpcyjnych. Od 2008 r. spadek 
wydajności w sektorze on-trade (hotele, restauracje, bary) wyniósł 46%.

Podsumowanie 

Polska gospodarka miała się dobrze pomiędzy rokiem 2000 a 2010, odnotowując średnią roczną stopę wzrostu rzędu 7,3%, 
przy czym rozkwit gospodarki po okresie kryzysu był jednym z najbardziej wyraźnych w Europie (14% w 2010 r.). Okres zaraz po 
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. był szczególnie owocny dla kraju, albowiem PKB rósł przez cztery lata, do roku 
2008, średnio o 15% rocznie.
W latach 2002-2010 branża hotelarsko-gastronomiczna odnotowała nominalny roczny wzrost obrotów wynoszący 8,4%, przy czym 
szczególny wzrost nastąpił w latach 2004-2008 (21% rocznie); osiągnął on szczyt na poziomie 6,7 mld €, po czym spadł o 19% 
w 2009 r. O ile polska gospodarka jako taka odbiła się ponownie z wynikiem 14% wzrostu w 2010 r., o tyle branża hotelarsko-

-gastronomiczna wzrosła tylko o 5%, z wynikiem na koniec okresu obrachunkowego równym 5,7 mld €. 

W 2010 r. branża zatrudniała bezpośrednio 230 000 osób w 50 000 przedsiębiorstw. Restauracje są firmami przynoszącymi naj-
większe obroty (45% całości), firmami najliczniejszymi (42%) i oferującymi największe zatrudnienie (48%), natomiast hotele generują 
27% całkowitych obrotów, gwarantują 20% zatrudnienia i stanowią 6% przedsiębiorstw. W 2009 r. ponad 5 000 firm zamknięto 
(ponad 15 dziennie), przy czym w 2010 r. zamknięto ich łącznie 7 700 (17 dziennie). Zjawisko to dotyczyło w szczególności barów, 
których od 2008 r. zamknięto 9 440 (46% całkowitego poziomu z 2008 r.). Odzwierciedla to spadek obrotów o 40% w tym sektorze 
i zaowocowało to zmniejszeniem zatrudnienia o 46%. 

Sektor off-trade (hurtownie, supermarkety, detaliści) w Polsce znacząco wzrósł od 2007 r. (z 75% do 87% w 2011 r.). Odzwierciedla 
to okres, w którym wielu konsumentów odczuło spadek rzeczywistego dochodu, a także wzrost stawki akcyzy oraz VAT-u, oraz 
skutki wprowadzenia zakazu palenia w 2010 r.
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Przegląd gospodarki
Polska gospodarka miała się dobrze w latach 2000-2010, przy czym średni roczny wzrost gospodarczy wynosił 7,3%, a roz-
kwit gospodarczy po okresie kryzysu był jednym z najbardziej zauważalnych w Europie. Okres po przystąpieniu Polski do 
Unii Europejskiej w 2004 r. był dla kraju szczególnie korzystny, a PKB wzrosło średnio o 15% rocznie w ciągu czterech lat do 
2008 r. Chociaż wzrost zmalał w 2009 r., w 2010 r. znowu odbił (+14%), po czym nastąpił  okres wyników stabilnych, aż do 
lekkiego spadku w 2012 r. spowodowanego osłabieniem sił napędowych polskiej gospodarki (eksport, wydatki konsumpcyjne 
i inwestycje). 

O ile wzrost PKB był szczególnie wyraźny pomiędzy rokiem 2000 a 2010, o tyle średnie zatrudnienie wzrosło tylko o 1,1% 
rocznie. Odzwierciedla to rosnącą wartość dodaną w polskiej gospodarce, w której każdy zatrudniony wytwarza wyraźnie 
więcej. W tym samym okresie branża hotelarsko-gastronomiczna rosła szybciej niż gospodarka jako taka, mianowicie w tempie 
8,4% rocznie, przy czym szczególnie szybki wzrost nastąpił pomiędzy rokiem 2004 a 2008, co było spowodowane wzrostem 
w branży turystycznej (dzięki poprawie dostępności) oraz rosnącym dochodom krajowym. 

Oczekuje się, że bezrobocie czasowo wzrośnie w roku 2013, jednak popyt krajowy ma być zapewniony dzięki rosnącym 
płacom, malejącym stopom procentowym i wolniejszej inflacji. Pozytywne widoki na popyt konsumencki wraz z niedawną 
poprawą w branży turystycznej powinny pomóc wesprzeć branżę hotelarsko-gastronomiczną w Polsce.

Średni roczny wzrost nominalny obrotów w branży hotelarsko-
-gastronomicznej (8,4%) przewyższył nominalny wzrost PKB 
(7,3%) w latach 2000-2010. Dowodzi to rosnącego udziału 
branży w szeroko rozumianej gospodarce.

Zarówno przedmiotowa branża, jak i cała gospodarka odno-
towały wyraźny wzrost w latach 2004-2008, przed spadkiem 
w roku 2009 związanym z globalnym kryzysem gospodarczym 
oraz konsekwencjami powiązanymi z wydatkami uznaniowymi. 
Zarówno PKB, jak i globalny kryzys gospodarczy w branży ho-
telarsko-gastronomicznej wyraźnie wzrosły w roku 2010: odpo-
wiednio o 14% i 5%. 

Inflacja w Polsce w latach 2000-2010 rosła w tempie średnio-
rocznym równym 3,2%. Po korekcie inflacyjnej średni wzrost 

PKB w tym okresie wynosił 4,1%, a wzrost w branży hotelarsko-
-gastronomicznej wyniósł 5,2%.  

W badanym okresie zatrudnienie w Polsce pozostało na stałym 
poziomie, rosnąc średniorocznie o 1,1%. Zatrudnienie w branży 
hotelarsko-gastronomicznej rosło początkowo szybciej, na po-
ziomie 4,5% średniorocznie w latach 2002-2008, a następnie 
drastycznie zwolniło w roku 2010.

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 2002     2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009   2010

Źródło: Eurostat Źródło: Eurostat

Narodowy Wskaźnik PKB  Krajowy wskaźnik zatrudnieniaIndeks produkcji branży 
hotelarsko-gastronomicznej

Wskaźnik zatrudnienia w branży 
hotelarsko-gastronomicznej, 
2002-2010

PKB i wskaźnik rotacji branży hotelarsko-gastronomicznej, 2000-2010 Wskaźniki zatrudnienia krajowego oraz branży hotelarsko-gastronomicznej, 
2002 - 2010 
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Rzeczywisty dochód per capita kształtował się w Polsce po-
dobnie jak PKB i wyniki branży hotelarsko-gastronomicznej, od-
notowując szybki wzrost w latach 2004-2008 (średnioroczny 
wzrost rzędu 10%), stymulowany przystąpieniem Polski do Unii 
Europejskiej. Rzeczywisty dochód zmalał w 2009 r. o około 13%, 
a następnie wyraźnie wzrósł w roku 2010.

Wydatki konsumenckie znajdują się pod wpływem panującego 
w Europie kryzysu, co przekłada się na spadek zaufania konsu-
mentów i wzrost bezrobocia. Jednak niedawny wzrost bezrobo-

cia miał niewielki negatywny wpływ na płace, a średnie zarobki 
nadal rosły, generując większy ogólny popyt konsumencki.

Oczekuje się, że ta skromna poprawa w popycie gospodarstw 
domowych utrzyma się w przyszłości, ponieważ ostatnio wyraź-
nie spadły stopy procentowe, dochody gospodarstw domowych 
nadal rosły, a ogólna stopa inflacji pozostaje niska. Kombinacja 
tych czynników pozwala na optymistyczne prognozy na przy-
szłość.

Ogólnie w latach 2004-2010 polska branża turystyczna rosła 
dość stabilnie. Podobnie jak w większości krajów europejskich, 
turystyka odnotowała spadek w 2009 r., a następnie wzrost 
(o 6%) w 2010 r. 

Wzrost odnotowany od 2004 r. nastąpił dzięki większej dostęp-
ności po przystąpieniu do UE oraz dzięki rozwojowi tzw. tanich 
linii lotniczych, dzięki czemu wycieczki do Polski stały się bardziej 
przystępne dla kieszeni większej liczby podróżnych. 

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010

2004        2005        2006       2007       2008       2009       2010

Źródło: Eurostat

Źródło: Eurostat

Rzeczywisty dochód netto i brutto per capita, w euro, 2000-2010

Turystyka – indeks , 2002-2010

Dochód netto do dyspozycji na jednego mieszkańca (€)
Dochód brutto do dyspozycji na jednego mieszkańca
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Udział ekonomiczny branży hotelarsko-gastronomicznej 
W 2010r. całkowite obroty polskiej branży hotelarsko-gastronomicznej szacuje się na 15,0 mld €. Polska branża hotelarsko-ga-
stronomiczna wytworzyła wartość dodaną wynoszącą 5,9 mld € i stanowiącą jej udział w PKB, co stanowi z kolei 1,7% całości. 
Branża zatrudnia 411 000 osób, co stanowi 2,6% ogólnej siły roboczej. Udział ekonomiczny branży hotelarsko-gastronomicz-
nej w Polsce jest stosunkowo niewielki w porównaniu ze średnią europejską. Na każde 1 € wydane przez branże przypada  
1.63 € wydane w łańcuchu dostaw oraz dzięki konsumpcji pracowników (tzw. efekt pośredni, bezpośredni i indukowany).

    

W 2010 r. branża hotelarsko-gastronomiczna w Polsce wy-
generowała prawie 6 mld € obrotów bezpośrednich i dodała  
15,0 mld € do sumy całkowitej, co oznacza 4,2% całości.

Polska ma drugi najwyższy mnożnik obrotów pośrednich (który 
wskazuje tylko wpływ na łańcuch wartości i stąd nie zawiera 
efektu indukowanego) w Europie z wynikiem 2,02, co oznacza, 
że na każde 1 € wydane w branży przypada 1,02 € wydane 
w łańcuchu wartości. Sugeruje to, że w porównaniu do innych 
krajów europejskich znaczna część wkładów w branżę hotelar-
sko-gastronomiczną pochodzi ze źródeł krajowych.
Pomimo dużego wpływu branży na łańcuch wartości całkowity 
udział branży w produkcji jest jednym z niższych w Europie.

W roku 2010 polska branża hotelarsko-gastronomiczna wyge-
nerowała dla polskiej gospodarki łączną wartość dodaną rzędu 
5,9 mld €, co oznacza 1,7% PKB. Z tej kwoty około 3,2 mld € 

dotyczy udziału bezpośredniego branży w wartości dodanej, 
a 2,8 mld € odzwierciedla łańcuch dostaw (udział pośredni) oraz 
konsumpcję (udział indukowany).

W roku 2010 Polska branża hotelarsko-gastronomiczna zatrud-
niała bezpośrednio 230 000 osób. Wliczając udział bezpośred-
ni, pośredni i indukowany, branża hotelarsko-gastronomiczna 
wspierała około 411 000 osób w tymże roku. Oznacza to 2,6% 
polskiej siły roboczej.

  

Źródło: Eurostat, obliczenia EY Źródło: Eurostat, obliczenia EY

Obroty w sektorze hotelarsko-gastronomicznym, 2010 Wpływ sektora hotelarsko-gastronomicznego na PKB, 2010
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Regulacja / Opodatkowanie 
Polska branża hotelarsko-gastronomiczna podlega obecnie licznym podatkom. Napoje alkoholowe objęte są standardową 
stawką VAT rzędu 23% (wzrost z 22% w 2011 r.) oraz akcyzą. Obniżona stawka VAT 8% stosowana jest do usług i produktów, 
takich jak noclegi, żywność i napoje owocowe. W 2009 r. akcyza na piwo, wino i napoje spirytusowe została podniesiona 
w nadziei rządu na zwiększenie dochodu państwa oraz zmniejszenie deficytu budżetowego.

Podatki 

Szacuje się, że w 2010 r. polska branża hotelarsko-gastrono-
miczna wniosła do Skarbu Państwa prawie 1,5 mld € z tytułu 
akcyzy, VAT-u i składek związanych z kosztami pracy.

Z tej kwoty 69 mln € przypadło na akcyzę związaną ze sprzedażą 
napojów alkoholowych w branży hotelarsko-gastronomicznej, 
a ponad 1 mld € ze ściągalnego podatku VAT brutto (odpisy 
VAT nie są wliczone).

VAT i obniżone stawki

Standardowa stawka VAT w Polsce wynosi 23%. Stawka ta 
stosowana jest do wszystkich napojów (innych niż soki owo-
cowe) sprzedawanych w branży hotelarsko-gastronomicznej. 
Standardowa stawka VAT wzrosła z 22% w roku 2011 w celu 
osiągnięcia zakładanego z punktu widzenia wejścia do strefy euro 
deficytu budżetowego rzędu 3%. Rząd twierdził, że podwyżka 
VAT będzie tymczasowa i że stawka zmaleje do 22%, niemniej 
jest to mało prawdopodobne w najbliższym okresie z powodu 
kiepskiej kondycji finansów publicznych.

Polska ma także 8-procentową stawkę VAT na noclegi, żywność 
i soki owocowe sprzedawane w branży hotelarsko-gastrono-
micznej.

Podatki związane z kosztami pracy osób zatrudnionych w branży 
hotelarsko-gastronomicznej składają się z podatku dochodowe-
go oraz składek ubezpieczeniowych pracodawcy i pracownika. 
Po zsumowaniu w 2010 r. podatek dochodowy i składki ubez-
pieczeniowe pracodawcy i pracownika zasiliły Skarb Państwa 
kwotą 345 mln €.

Akcyza 

Ostatni wzrost akcyzy na alkohol miał miejsce w roku 2009. 
Opłatę dla piwa zwiększono do PLN 7,9 na °Plato/hl, dla wina 
do PLN 158/hl, a dla napojów spirytusowych do PLN 4,960/hl 
czystego alkoholu. Opłaty wzrosły w celu zwiększenia przycho-
dów rządu oraz zmniejszenia deficytu budżetowego.

Źródło: obliczenia EY

Wpływy podatkowe według rodzaju, 2010

Akcyza VAT Wpływy związane  
z zatrudnieniem
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Branża hotelarsko-gastronomiczna z bliska 
Ogółem, pomiędzy 2002 a 2010 rokiem branża odnotowała nominalny wzrost obrotów na poziomie 8,4% rocznie, przy czym 
szczególny wzrost (21% rocznie) nastąpił w latach 2004-2008 i osiągnął szczyt rzędu 6.7 mld € przed spadkiem o 19% 
w 2009 r. O ile polska gospodarka jako taka odnotowała wzrost o 14% w 2010 r., o tyle branża hotelarsko-gastronomiczna 
urosła tylko o 5% i odnotowała wynik 5.7 mld €. 

W 2010 r. branża zatrudniała bezpośrednio 230 000 osób w 50 000 przedsiębiorstw. Restauracje stanowią najważniejsze źródło 
obrotów (45% całości), mają najwięcej przedsiębiorstw (42%) i największe zatrudnienie (48%), a hotele notują 27-procentowy 
udział w obrotach całkowitych, odpowiadają za zatrudnienie 20% siły roboczej i stanowią 6% przedsiębiorstw.

Ostry spadek obrotów w 2009 r. oraz skromna poprawa w 2010 r. zaowocowały 20% spadkiem wydajności w branży ho-
telarsko-gastronomicznej. W 2009 r. zamknięto ponad 5 500 przedsiębiorstw (ponad 15 dziennie), a w roku 2010 liczba ta 
wzrosła do 7 700 likwidacji (17 dziennie). O ile zaobserwowano spadek w całej branży, o tyle najsilniej zaznaczył się on w sek-
torze barowym, który od 2008 r. stracił 9 440 przedsiębiorstw (46% wszystkich zamknięć w 2008 r.). Wpłynęło to na spadek 
obrotów o 40% i zaowocowało znacznym spadkiem zatrudnienia (46%).

Sektor off-trade w Polsce zawsze był dosyć duży w porównaniu z wieloma innymi krajami europejskimi. Trend ten nasilił się 
znacząco po 2007 r., kiedy to w latach 2007-2011 proporcja piwa spożywanego w sektorze off-trade wzrosła z 75% do 
87%. Wzrost ten dotyczył w szczególności okresu 2009-2011, kiedy to wielu konsumentów doznało spadku rzeczywistego 
dochodu, ucierpiało na podwyżce akcyzy i VAT-u oraz wprowadzeniu zakazu palenia w 2010 r.

Obroty w branży hotelarsko-gastronomicznej Przedsiębiorstwa w sektorze hotelarsko-  
-gastronomicznym

Do momentu osiągnięcia szczytu w 2008 r. branża hotelarsko-
-gastronomiczna rosła w szybkim tempie, wynoszącym 9,3% 
rocznie. Spowodowane to było wzrostem branży spożywczej 
(wraz z napojami) o 10,4%. Generuje ona ponad dwie trzecie ob-
rotów w  branży hotelarsko-gastronomicznej w Polsce. Znaczący 
spadek w roku 2009 oraz lekka poprawa w roku 2010 mogą być 
kojarzone ze spadkiem dochodów gospodarstw z powodu kry-
zysu gospodarczego, co sprawiło, że konsumenci dysponowali 
niższym dochodem rzeczywistym, który mogliby wykorzystać 
na wydatki związane z usługami oferowanymi przez branżę ho-
telarsko-gastronomiczną.

Pomimo wzrostu w wolniejszym tempie przez cały ten okres 
hotele wykazały największą odporność na kryzys z roku 2009, 
notując na koniec roku 2010 obroty na poziomie zaledwie o 1% 

niższym niż w roku 2008. Sektor barowy odnotował w latach 
2008-2010 spadek obrotów o 40%, co spowodowało zamknię-
cie 9 440 barów oraz likwidację prawie 28 000 stanowisk pracy. 

Sektor restauracyjny wzrósł najszybciej w roku 2010 (8,8%) 
pomimo zamknięcia ponad 1 200 placówek w tymże roku.

Pomiędzy rokiem 2008 a 2010 liczba barów w Polsce spadła 
o 46%, a ich udział w firmach z branży hotelarsko-gastronomicz-
nej spadł z 32% do 22%. Restauracje straciły tylko 8% udziału. 
Pomimo obrotów w roku 2010 na poziomie tych z roku 2008 
liczba hoteli zmalała w tym roku o 7%.

Źródło: Eurostat Źródło: Eurostat
2008 2009 2010

Restauracje; bary; stołówki i catering

Hotele; kempingi i inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Załamanie w branży hotelarsko-gastronomicznej, 2002-2010 Liczba przedsiębiorstw według rodzaju, 2008-2010
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W Polsce w ostatnim czasie znacząco wzrosła sprzedaż piwa 
w sektorze off-trade; od 2007 r. sektor off-trade zwiększył swój 
udział w wolumenie sprzedaży o 12 punktów procentowych, 
z 75% do 87%. Trend ten zgadza się ze znaczącym spadkiem 
liczby barów w tym okresie. 

Zmiana ta może być wynikiem podniesienia stawki akcyzy z roku 
2009, a także podniesienia stawki podatku VAT w 2011 r., które 
placówki z sektora off-trade zniosły lepiej, co pogłębiło jeszcze 
różnicę cenową pomiędzy sektorem off-trade a branżą hotelar-
sko-gastronomiczną.

Innym czynnikiem tej zmiany mogło być wprowadzenie w listo-
padzie 2010 r. zakazu palenia w miejscach publicznych, w tym 
w barach i restauracjach. Prawdopodobnie wpłynęło to na za-
chowania zakupowe konsumentów poprzez zmianę środowiska, 
w jakim spożywają oni piwo.

Zatrudnienie w branży hotelarsko- 
-gastronomicznej

Zatrudnienie w branży hotelarsko-gastronomicznej znacznie 
wzrosło w latach 2002-2008, a tempo wzrostu wynosiło rocz-
nie średnio 4,5%. W szczytowym 2008 r. branża hotelarsko-

-gastronomiczna zatrudniała bezpośrednio około 271 000 osób. 
Zatrudnienie znacząco spadło po tym momencie szczytowym, 
a spadek wyniósł około 15%. Największy spadek odnotowały 
bary, gdzie w latach 2008-2010 zwolniono ponad 28 000 osób.

W roku 2010 hotele zatrudniały nieco poniżej 46 000 osób, re-
stauracje 110 000 osób, a bary 31 700 osób.

On-trade vs. Off-trade

W Polsce zatrudnienie na przedsiębiorstwo pozostało na rela-
tywnie stałym poziomie w większości sektorów branży hote-
larsko-gastronomicznej. Hotele natomiast odnotowały wzrost 
zatrudnienia ze średnio 13 pracowników na przedsiębiorstwo 
na 14 pracowników.

Źródło: The Brewers of Europe

Źródło: Eurostat

On-trade vs Off-trade, sprzedaż piwa, 2007-2011

Zatrudnienie przez przedsiębiorstwo, 2008-2010
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Przedsiębiorstwa 

BARY

Polska ma dosyć rozległy sektor barowy liczący w 2008 r. około 
20 000 przedsiębiorstw (32% całej branży). Jednak w latach 
2008-2010 rozmiary sektora barowego drastycznie zmalały, 
a obroty spadły aż o 40%. W następstwie tego spadku, tylko 
11 000 przedsiębiorstw (22% całego sektora) należało do sektora 
barowego w roku 2010 (spadek o 46%).

Pomimo ostrego spadku liczby barów w Polsce, w latach 2008-
2010 średnie zatrudnienie na jeden bar pozostało bez zmian.

Podstawowym wyzwaniem stojącym przed sektorem barowym 
jest kombinacja rosnących kosztów i wzrost konkurencji cenowej, 
co wpływa na marże.

RESTAURACJE 

Restauracje stanowią największy sektor branży hotelarsko-ga-
stronomicznej w Polsce: ponad 20 000 firm wygenerowało 45% 
obrotów branży w roku 2010.

Trendy dla obrotów w restauracjach były podobne do trendów 
w całej branży, przy czym restauracje odnotowały spadek obro-
tów w roku 2009 i lekką poprawę w roku 2010. Całkowite obroty 
zmalały w latach 2008-2010 o około 13%. 

Wpływ zakazu palenia w Polsce mógł mieć zarówno pozytyw-
ny, jak i negatywny wpływ na restauracje i kawiarnie, ponieważ 
wzrósł popyt wśród rodzin i osób niepalących, a zmalał wśród 
palaczy.

Podobnie jak w innych sektorach, przewidywany wzrost rze-
czywistego dochodu gospodarstw domowych może stanowić 
szansę dla restauracji, stymulując popyt.

HOTELE 

Hotele stanowią w Polsce najmniejszą część branży hotelarsko-
-gastronomicznej (6%), pomimo tego, że to do nich należało 
drugie miejsce pod względem wygenerowanego obrotu (27%) 
w 2010 roku.

Hotele już pod koniec 2010 roku jako jedyne ponownie osią-
gnęły obroty na poziomie tych z roku 2008, na co częściowo 
wpłynęło stosowanie obniżonej stawki VAT. Dzięki temu hotele 
pozostały konkurencyjne na zatłoczonym rynku krajowym i mię-
dzynarodowym.

Sektor wykazał się odpornością, ale może być podatny na przy-
szłe zmiany stawki VAT, takie jak wzrost obniżonej obecnie stawki 
lub jej zniesienie, co mogłoby spowodować szkody w sektorze.
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Znaczenie piwa dla polskiej 
gastronomii



Znaczenie piwa dla polskiej gastronomii
 Piwo to jedna z podstaw obrotu w polskiej gastronomii. 
 Piwo jest dostępne w 70% polskich lokali. 
 Polacy w gastronomii najchętniej piją piwo.

Piwo sprzedawane w polskich lokalach gastronomicznych to zaledwie 10% rynku. Na przestrzeni ostatnich lat ilość piwa wypijanego 
w barach, klubach czy restauracjach niestety sukcesywnie maleje. Nie zmienia to jednak faktu, że piwo jest jednym z podstawo-
wych produktów w polskiej gastronomii. Każdego roku agencja badawcza GfK Polonia przeprowadza badania polskiego rynku 
gastronomicznego, w ramach których przeprowadza tysiące wywiadów z właścicielami punktów gastronomicznych w Polsce. Jak 
wynika z ustaleń ostatniego badania (z 2012 roku), piwo to druga, po głównych daniach i sałatkach, grupa produktów zapewnia-
jących obroty w polskiej gastronomii-generuje około jedną czwartą obrotów tego sektora. W grupie lokali sezonowych, czyli tzw. 
ogródków, piwo zapewnia obrót na poziomie równym z innymi rodzajami napojów, tj. wody, soków, wyrobów spirytusowych, kawy, 
herbaty i napojów gazowanych. 

Jak wynika z szacunków GfK Polonia, piwo można kupić w blisko 45 tysiącach lokali gastronomicznych w Polsce. To blisko 70% 
spośród wszystkich 68 tysięcy lokali całorocznych i sezonowych. Lokali oferujących wyroby spirytusowe i wino jest dwukrotnie 
mniej (odpowiednio 24 i 22 tysiące). Piwo jest dostępne we wszystkich pubach i lokalach nocnych (łącznie około 11600 lokali) 
oraz w 95% restauracji i restauracji hotelowych (kolejne blisko 10 tysięcy lokali). Jest także oferowane w grupie lokali, której nazwa 
tradycyjnie nie kojarzy się z piwem – w kawiarniach, spośród których około 60% serwuje piwo swoim klientom.

Piwo jest czwartym najchętniej zamawianym produktem w polskiej gastronomii i najpopularniejszym napojem. Częściej od piwa 
zamawiane są tylko ciepłe przekąski, pizza i dania główne. Jedna trzecia spośród ankietowanych przez GfK Polonia klientów lokali 
zamawia piwo. W dalszej kolejności są to napoje gazowane, kawa i soki.
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