It takes two to tango!
Sectorul ospitalităţii, un partener esenţial pentru
industria berii
2020 a fost un an provocator pentru sectorul
ospitalității. Acesta a suferit modiﬁcări inevitabile în
contextul crizei generate de pandemie, care a afectat în
efect de domino şi piaţa berii.
Chiar dacă pierderile înregistrate ca urmare a
opririi activităţii din HORECA şi diminuarea celei din
turism au fost parţial recuperate prin creşterea
vânzărilor în retail, piaţa berii a stagnat în 2020. Evoluţia
înregistrată a fost de +0.5% în volum, ajungând la 16,75
milioane Hl. Dacă înainte de criză, între 15 şi 20% din
berea consumată în România se distribuia prin canalul
HORECA, anul trecut ponderea acesteia s-a restrâns la
doar 8%.
Ca impact economic, înainte de pandemie,
berea servită în sectorul ospitalităţii genera 443
milioane de euro în economia românească, în timp ce
anul trecut a generat doar jumătate, respectiv 241
milioane de euro.

Sprijin pentru HORECA
Printre primele măsuri luate imediat după
declararea stării de urgenţă ca urmare a pandemiei
Covid-19 în 2020, toţi producătorii de bere au venit în
sprijinul restaurantelor şi barurilor prin amânarea
plăţilor datorate, dar şi prin retragerea din piaţă a
cantităţilor de bere pe cale să expire, astfel încât
operatorii de locaţii să nu acumuleze pierderi
suplimentare.
Totodată, încă de la debutul crizei Covid-19,
membrii asociaţiei berarilor au lansat campania
#soshoreca, #mancaredesuﬂet care şi-a propus să
susţină sectorul ospitalităţii, într-o primă etapă prin
încurajarea comenzilor acasă şi apoi prin încurajarea
reluării bunului obicei de a ieşi la terase.
În ciuda unui 2020 diﬁcil pentru toţi operatorii
economici, jucătorii din industria berii au investit anul
trecut 72,8 milioane de euro în inovaţii, infrastructură şi
programe de sustenabilitate. Investiţiile cumulate ale
membrilor Berarii României în cei 17 ani de la înﬁinţarea
Asociaţiei au atins 1,7 miliarde euro.

Semne bune
Primele 6 luni ale anului 2021 au venit cu semnale pozitive pentru piaţă, în
contextul în care o parte dintre restricţii au fost ridicate, ceea ce a permis reluarea
activităţii în turism, dar şi revenirea în calendarul public a competiţiilor sportive, a
festivalurilor şi a concertelor, prilejuri de relaxare şi de interacţiuni sociale la o bere
şi la o masă savuroase. Există de asemenea o tendinţă de premiumizare care se
manifestă atât prin îndreptarea către ambalaje superioare calitativ şi mai
prietenoase cu mediul înconjurător, dar şi în preferinţa din ce în ce mai mare
pentru mărcile premium de bere.
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Pe lângă toate efectele negative, pandemia a adus şi un lucru bun. Mai
mulţi români au ales să îşi petreacă vacanţa în ţară în ultimii doi ani. De asemenea,
din cauza restricţiilor din statele unde îşi desfăşurau activitatea, o mai mare parte a
celor care lucrează în afara ţării, au revenit pentru o perioadă acasă, au stat alături
de familie şi şi-au petrecut concediile in Romania.

Pentru următoarea jumătate de an, prognozele
sunt încă rezervate. În funcţie de evoluţia crizei sanitare
şi de măsurile pe care autorităţile le vor lua pentru a
preveni răspândirea virusului, rămâne să vedem care va
ﬁ impactul asupra industriei ospitalităţii.
Oportunităţi de dezvoltare
Potenţialul de creştere pentru sectorul
ospitalităţii vine în principal din diversiﬁcarea
preferinţelor de consum. Românii au călătorit mult în
anii pre-pandemici în ţările în care turismul este foarte
dezvoltat şi au experimentat divers în materie de
servicii turistice, preparate culinare şi arome de băuturi.
Şi-au educat gusturi noi şi au învăţat să caute experienţe
surprinzătoare, autentice, pline de emoţii. Toate acestea
cer din partea sectorului ospitalităţii o profesionalizare a
serviciilor oferite, iar în cazul industriei berii o
diversiﬁcare şi o premiumizare a portofoliului de
produse.
În industria berii, oportunităţile vin în special
dinspre berea fără alcool, segment care a crescut
spectaculos în prima parte a acestui an, a berilor cu un
conţinut redus de alcool şi a celor aromatizate.

Diversiﬁcarea preferinţelor consumatorilor
duce şi la o creştere ﬁrească a berilor artizanale. Berea
craft este consumată cu precădere în industria
ospitalităţii, de aceea, în ultimii ani, parteneriatele între
restaurante, baruri sau cafenele şi berarii artizanali au
avut un succes extraordinar. De aici şi numărul de
microberării şi de magazine specilizate în vânzarea de
bere craft care au crescut semniﬁcativ în România.
Din 86 de producători activi pe piaţa locală în
2020, 78 sunt microberari, iar numărul acestora
aproape s-a triplat faţă de 2017. Cu toate acestea,
ponderea berii artizanale în piaţa totală de bere
rămâne modestă, de aproximativ 1%.
Există de asemenea o tendinţă de
premiumizare care se manifestă atât prin îndreptarea
către ambalaje superioare calitativ şi mai prietenoase
cu mediul înconjurător, dar şi în preferinţa din ce în ce
mai mare pentru mărcile premium de bere.

