Alături de industria HoReCa!
Studiu de piață menit să reﬂecte situația
reală a localurilor în contextul COVID-19.
25 mai 2020

Număr de restaurante administrate
3 Restaurante
2 Restaurante

1 restaurant - 76.8%
2 restaurante - 12.3%

12.3%

3 restaurante - 5.5%
76.8%

4 restaurante - 2.7%
5 sau mai multe - 2.7%

1 Restaurant

Vechimea afacerii
1-2 ani - 7.2%
Peste 10 ani - 36.5%
3-4 ani - 13%

13%
36.3%
13%

5-6 ani - 13%

15.9%

14.4%

7-8 ani - 15.9%

9-10 ani - 14.4%

Vechimea medie a afacerilor respondenților: 7.5 ani

Număr angajați înainte de COVID-19
1-10 angajați

33.3%

11-30 angajați

39.2%

31-50 angajați

12.6%

51-100 angajați

6.5%

100-200 angajați

2.8 %

Peste 200 angajați

5.6 %

Număr mediu angajați înainte de COVID:

35.2

Numărul mediu
de angajați trimiși
în șomaj tehnic:

Numărul mediu de
angajați
disponibilizați:

27.3

1.3

Număr mediu angajați care se
vor reîntoarce la locul de muncă

28.1

Vor redeschide
după ce legea o va permite
Da, dar
nu imediat

15.1%

Da!
82.2%

Nu!
2.7%
Doar 2.7% din respondenți declară că nu vor mai redeschide restaurantele atunci când
legea o va permite, în timp de 97.3% din operatori vor deschide imediat ce legea le va
permite, sau la scurt timp după.

Cea mai mare provocare
după redeschidere
64.4%

Reîntoarcerea clienților
Plata chiriilor

61.6%

Plata salariilor

64.4%

Sănătatea
angajaților / clienților

41.1%

Reangajarea personalului

5.5 %

În top 3 provocări operatorii au listat reîntoarcerea clienților, plata salariilor și a chiriilor.
Sănătatea personalului și a clienților este obstacolul cu numărul 4 pentru angajatori.

Au primit ajutorul de stat
pentru șomaj tehnic
Încă nu au primit - 20.3%

În mai puțin de 15 zile - 11.6%

20.3%

În 15 zile - 8.7%

11.6%
8.7%

59.4%

Mai mult de 15 zile - 59.4%

În mai puțin de 15 zile - 11.6%

Mai mult de 15 zile - 59.4%

În 15 zile - 8.7%

Încă nu au primit - 20.3%

Studiu desfășurat de RESTOGRAF între proprietari și manageri de localuri, 573 respondenți
în perioada 11-22 mai 2020. Datele au fost colectate prin Google Forms.
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Mulțumiți de
măsurile pentru
industria Horeca

Au aplicat la
IMM Invest

Foarte
mulțumit
0%
Foarte
Mulțumit
nemulțumit
25%
33.3%

NU
48.6%

DA
51.4%

Nemulțumit
41.7%

Foarte nemulțumit - 33.3%

DA - 51.4%

Nemulțumit - 41.7%

NU - 48.6%

Mulțumit - 25%
Doar 25% din respondenți se declară mulțumiți de măsurile luate pentru a susține
industria Horeca, iar 51.4% din ei au aplicat la programul IMM Invest.

Chiria în timpul pandemiei
Vor plăti între 1-50%

31.3%

Vor plăti între 50-99%

16.4%

Vor amâna chiria

16.4%

Plătesc integral

14.9%

Nu plătesc deloc

13.4 %

În litigiu / nehotărât

6.1 %

Sunt proprietari

1.5 %

81.7%

Procentul respondenților care
consideră că statul ar trebui
să ajute sectorul Horeca pentru plata chiriilor.

Impactul COVID-19 asupra
cifrei de afaceri

41.1% 21.9% 9.6%

6.8%

11%

2.7%

5.5%

1.4%

-100% -90% -80% -70% -60% -50% -30% -20%

Procentul mediu de reducere al
cifrei de afaceri este de 83%.

-83%

Niciun respondent nu a înregistrat scăderi mai mici
de 20% sau impact pozitiv asupra cifrei de afaceri.

Revenirea la nivelurile din 2019
1-3 luni

4.2%

3-6 luni

22.3%

6-12 luni

50.1%

12-18 luni

5.6%

18-25 luni

15 %

Peste 24 luni

2.8 %

Peste 50% din respondenți se asteaptă la o revenire a cifrei de afaceri la nivelul din
2019 în intervalul de 6-12 luni după redeschidere.

Volumele de livrări
Livrează
prin aplicații

52.8%

Livrează
fără aplicații

48.6%

Nu fac
livrări

36.1%

91.4%
din respondenți
NU se pot susține
doar din livrări.

Comisionul plătit pentru livrări
Comision 0%

Comision 26-30%

Comision 0% - 16.9%
16.9%
Comision 1-15% -3.4%
23.8%

Comision 15-25% - 11.9%
11.9%

Comision 26-30% - 23.8%
Comision 31-35% - 39%

39%

Comision peste 35% - 5%
Comision 31-35%

Ridicat

18%

98.4%

Foarte ridicat

Din respondenți consideră
comisionul plătit ca
foarte ridicat și ridicat.

80.4%

Bun
1.6%

Studiu desfășurat de RESTOGRAF între proprietari și manageri de localuri, 573 respondenți
în perioada 11-22 mai 2020. Datele au fost colectate prin Google Forms.

