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Klienci wobec funkcjonowania placówek gastronomicznych  
– perspektywa europejska 

Streszczenie

Celem artykułu jest identyfikacja rynku usług gastronomicznych w Europie, 
ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki funkcjonowania przedsiębiorstw 
świadczących usługi gastronomiczne w Finlandii, Francji, Niemczech, Polsce, Ru-
munii, Słowacji i na Węgrzech. Celem jest także prezentacja wyników między-
narodowych badań bezpośrednich dotyczących oceny placówek gastronomicznych 
w tych krajach. Badania przeprowadzono w 2014 roku techniką ankiety rozdawanej 
na próbie 1742 konsumentów z 7 krajów Europy. Wyniki analizy porównawczej 
funkcjonowania placówek usługowych wskazują na pozytywne opinie konsumen-
tów na temat funkcjonowania placówek gastronomicznych. Najwyżej funkcjono-
wanie placówek usługowych oceniają mieszkańcy Rumunii, a najniżej Słowacji. 
Najwyższe oceny dotyczą lokalizacji placówek i godzin ich funkcjonowania, a naj-
niższe poziomu cen i obsługi klienta. Wyniki badań mogą służyć poprawie funk-
cjonowania placówek gastronomicznych w badanych krajach Europy. Artykuł ma 
charakter badawczy.

Słowa kluczowe: rynek usług gastronomicznych, Europa, badania międzynarodo-
we, test Kruskala-Wallisa.

Kody JEL: D12, M31

Wstęp

Rozwój sektora usług, w tym postępująca serwicyzacja jest strukturalnym megatrendem, 
który obecnie obserwuje się w gospodarkach wysoko rozwiniętych. Rola usług wzrasta 
w relacjach społeczno-gospodarczych, co wynika między innymi z zaawansowanego etapu 
rozwoju sektora usług. Znaczny udział w rozwoju sektora usług można przypisać zmianom 
zachodzącym na rynku usług gastronomicznych. Truizmem byłoby stwierdzenie, że w ostat-
nich latach wzrosło zainteresowanie konsumentów usługami gastronomicznymi. Otóż nie! 
Zainteresowanie było zawsze, bo przecież nie ma nic przyjemniejszego jak skosztowanie 
czegoś, co ktoś inny ugotował, w myśl słów Epikura, że „przyjemność brzucha jest pod-
stawą i korzeniem wszelkiego dobra” (Legowicz 1968). Wraz z zachodzącymi zmianami 
w strukturze podaży usług gastronomicznych (zarówno w kontekście rodzaju placówek 
gastronomicznych, jak i asortymentu usług), w ostatnich latach popyt nasilił się. Co istot-
ne, dorasta już pokolenie Z, dla którego korzystanie z usług gastronomicznych (np. lunch 
w trakcie pracy) jest co najmniej tak ważne, jak użytkowanie smarfonów (Bergh, Behrer 
2012; Williams, Page 2011).
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Usługi gastronomiczne stanowią ważną, uzupełniającą rolę w odniesieniu do żywienia 
prowadzonego w ramach gospodarstw domowych (Dąbrowska i in. 2010). Żywienie zawsze 
stanowiło ważny element integracji społecznej. Podczas posiłków zacieśniają się więzi między 
ludźmi (niezależnie od kontekstu spotkań − prywatnych bądź zawodowych). Wspólny posiłek 
jest też formą spędzenia wolnego czasu, okazją do zawarcia nowych znajomości i kontaktów 
oraz oderwania się od problemów dnia codziennego (Pilska, Jeżewska-Zychowicz 2008).

Celem artykułu jest próba identyfikacji rynku usług gastronomicznych w Europie, ze 
szczególnym uwzględnieniem charakterystyk funkcjonowania przedsiębiorstw świadczą-
cych usługi gastronomiczne w Finlandii, Francji, Niemczech, Polsce, Rumunii, Słowacji 
i na Węgrzech. Celem jest także prezentacja wyników międzynarodowych badań bezpośred-
nich dotyczących oceny placówek gastronomicznych w tych krajach. 

Podaż na rynku usług gastronomicznych w krajach Unii Europejskiej 

Rynek usług gastronomicznych, określany gastronomią, stanowi część składową handlu. 
Przedsiębiorstwa świadczące usługi gastronomiczne prowadzą jednocześnie działalność 
produkcyjną, handlową i usługową. Działalność produkcyjna polega na wytwarzaniu po-
siłków i napojów, gotowych do spożycia. Działalność handlowa związana jest ze sprzedażą 
potraw, napojów, wyrobów cukierniczych i innych towarów. Z kolei działalność usługowa 
polega na stworzeniu warunków umożliwiających konsumpcję, a także świadczenie różnego 
rodzaju usług zaspokajających potrzeby konsumentów w czasie wolnym, w tym w zakre-
sie rozrywki, odpoczynku i spotkań towarzyskich (Kolny 2013). Gastronomię definiuje się 
jako „wyodrębnioną w społecznym podziale pracy, zorganizowaną działalność gospodarczą, 
która polega na zaspokajaniu potrzeb żywieniowych konsumentów poprzez sprzedaż goto-
wych potraw i napojów, stwarzanie warunków umożliwiających ich konsumpcję na miej-
scu sprzedaży oraz świadczenie różnorodnych usług zaspokajających potrzeby w zakresie 
rozrywki, odpoczynku, psychicznej regeneracji sił” (Sala 2004). Usługi gastronomiczne 
zaspokajają nie tylko potrzeby podstawowe – odżywiania się, lecz także potrzeby komple-

Tabela 1
Charakterystyki rynku usług gastronomicznych w krajach Unii Europejskiej (UE-28) 
w latach 2011-2014 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014

Liczba przedsiębiorstw (w tys.) 1 551,5 1 545,8 1 542,3 1 575,1
Obroty (w mln EUR) 348 710,2 353 832,4 355 702,8 375 912,6
Wartość dodana (w mln EUR) 141 836,8 143 153,0 142 002,0 152 283,8
Zysk brutto (w mln EUR) 45 364,0 41 898,0 40 711,0 45 151,0
Liczba zatrudnionych (w tys.) 7 912,2 8 009,3 7 996,8 8 342,6

Źródło: dane Eurostat. 
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Tabela 2
Przedsiębiorstwa świadczące usługi gastronomiczne w wybranych krajach  
Unii Europejskiej 2011-2014 – podstawowe cechy

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014

Liczba przedsiębiorstw 
Finlandia 9 946 10 038 9 931 9 851
Francja 204 166 207 360 215 810 223 259
Niemcy 175 401 171 400  159 605 179 566
Polska 37 183 38 648 35 256 37 888
Rumunia 17 637 18 675 19 342 19 962
Słowacja 14 592 13 681 13 440 13 614
Węgry 29 077 27 974 26 117 25 584

Liczba zatrudnionych (w tys.)
Finlandia 53,3 54,5 57,2 59,3
Francja 790,7 789,5 782,5 820,6
Niemcy 1 464,4 1 457,5 1 391,6 1 542,4
Polska 166,3 174,8 166,9 172,4
Rumunia 104,4 109,1 111,8 111,9
Słowacja 41,1 38,8 42,3 43,5
Węgry 105,1 104,2 100,6 101,1

Obroty (w mln EUR)
Finlandia 4 391,2 4 638,6 4 623,0 4 710,8
Francja 51 743,5 62 934,9 65 550,4 66 251,0
Niemcy 45 465,7 45468,5 44 513,8 51 012,8
Polska 3 958,2 4 209,0 4 375,8 4 674,4
Rumunia 1 483,2 1 528,1 1 582,0 1 782,0
Słowacja 1 170,0 1 186,4 1 191,0 1 373,5
Węgry 2 136,1 2 091,4 2 112,1 2 205,1

Zysk brutto (w mln EUR)
Finlandia 399,2 377,6 320,8 321,7
Francja 5 504,3 2 821,8 3 840,0 4 299,0
Niemcy 7 764,4 7 410,1 6 618,6 8 054,0
Polska 511,9 510,9 425,7 548,3
Rumunia 94,8 38,6 50,6 126,9
Słowacja 106,4 103,3 107,8 74,8
Węgry 40,8 19,6 30,9 70,6

Źródło: jak w tabeli 1.
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mentarne, wspomniane wcześniej potrzeby rozrywki, odpoczynku, spotkań towarzyskich 
itp. Złożoność działalności związanej ze świadczeniem usług gastronomicznych jest niejako 
odpowiedzią na różne potrzeby konsumentów.

W Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) wyróżnia się cztery rodzaje placówek 
gastronomicznych (Czarniecka-Skubina 2008):
 - restauracje – placówki, w których przygotowuje się i sprzedaje posiłki oraz napoje kon-

sumentom do spożycia na miejscu;
 - bary – placówki o charakterze zbliżonym do restauracji, lecz z mniej rozbudowanym 

asortymentem potraw (w tym: jadłodajnie, bary uniwersalne, bary przekąskowe, bary 
szybkiej obsługi, bary mleczne, bistra, kawiarnie, herbaciarnie, winiarnie, piwiarnie);

 - stołówki – placówki prowadzące działalność żywienia przyzakładowo (np. stołówka 
w zakładzie pracy); 

 - punkty gastronomiczne (smażalnie, lodziarnie, punkty w kinach itp.). 
W latach 2011-2014 w krajach Unii Europejskiej nastąpił wzrost liczby przedsię-

biorstw świadczących usługi gastronomiczne, liczby zatrudnionych, wartości ich obrotów 
oraz wytwarzanej wartości dodanej. Zmniejszyły się nieco zyski brutto przedsiębiorstw 
(por. tabela 1).

W Finlandii obserwuje się spadek liczby przedsiębiorstw świadczących usługi gastro-
nomiczne przy jednoczesnym wzroście liczby zatrudnionych i obrotów. Przedsiębiorstwa 
te jednak osiągają mniejszy zysk brutto. Podobną sytuację obserwuje się na Słowacji. Na 
Węgrzech zmniejszyła się liczba przedsiębiorstw świadczących usługi gastronomiczne wraz  
z liczbą zatrudnionych. Zwiększyły się natomiast obroty tych przedsiębiorstw. Zanotowano 
również niemal dwukrotny wzrost zysku brutto w stosunku do lat poprzednich. We Francji  
i w Niemczech wzrosła liczba przedsiębiorstw, zatrudnienie i obroty. Zysk brutto wzrósł 
natomiast w Niemczech, a we Francji zmniejszył się. Wzrost wszystkich analizowanych 
wskaźników obserwuje się w Rumunii i w Polsce (por. tabela 2).

Metodyka badań

Przedstawione w artykule wyniki badań stanowią fragment projektu badawczego re-
alizowanego w latach 2013-2015 w Katedrze Rynku i Konsumpcji UE w Katowicach pt. 
Handel i usługi w Europie – diagnoza i perspektywy rozwoju1. Celem badań pierwotnych 
było pozyskanie opinii mieszkańców wybranych krajów Europy na temat funkcjonowania 
placówek handlowych i usługowych. Badania przeprowadzono techniką ankiety rozda-
wanej. Aby zapewnić ekwiwalencję narzędzia pomiarowego (pytań i skal pomiarowych), 
kwestionariusze zostały przetłumaczone na języki narodowe przez wykwalifikowanych tłu-
maczy (tłumaczenie zwrotne). Dodatkowo o konsultacje językowe i merytoryczne zostali 
poproszeni koordynatorzy badań w poszczególnych krajach.

1  Opis projektu wraz z wynikami (Jaciow i in. 2015)
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Pozyskiwanie informacji z pierwotnych źródeł było procesem skomplikowanym ze 
względu na wielość krajów europejskich oraz ich zróżnicowanie. Źródłem wielu dylema-
tów metodologicznych w projektowaniu i realizacji badań międzynarodowych były różnice 
kulturowe między poszczególnymi krajami. Starano się zachować ekwiwalencję na etapie 
konceptualizacji, operacjonalizacji i pomiaru.

W artykule poddano analizie zmienne opisujące częstotliwość korzystania z usług ga-
stronomicznych, ocenę liczby placówek gastronomicznych, wybranych aspektów funkcjo-
nowania tych placówek (godzin otwarcia, jakości usług, lokalizacji placówek, poziomu cen, 
poziomu obsługi klienta, kompleksowości oferty usług) oraz korzystanie z usług gastro-
nomicznych w centrach handlowych. Zastosowane do pomiaru skale miały charakter skal 
nominalnych, przedziałowych i porządkowych. 

W badaniach postawiono hipotezę, która zakłada istnienie różnic w ocenach funkcjono-
wania placówek gastronomicznych dokonanych przez badanych w 7 krajach. Przypuszcza 
się, że różnice w ocenach funkcjonowania placówek gastronomicznych, w tym ocenach 
godzin otwarcia, jakości świadczonych usług, lokalizacji, poziomu cen, poziomu obsługi 
klienta oraz kompleksowości oferty, są istotne statystycznie.

Tabela 3
Charakterystyka badanych w poszczególnych krajach 

Wyszczególnienie Finlandia
N=163

Francja
N=204

Niemcy
N=300

Polska
N=300

Rumunia
N=280

Słowacja
N=321

Węgry
N=174

Płeć badanych (w %)
Kobieta 62,6 60,8 51,0 50,0 74,6 61,1 72,4
Mężczyzna 37,4 39,2 49,0 50,0 25,4 38,9 27,6
Aktywność zawodowa (w %)
Pracuje 62,5 15,2 77,4 60,0 40,0 64,9 37,2
Nie pracuje 37,5 84,8 22,6 40,0 60,0 35,1 62,8
Wielkość miejscowości zamieszkania (w %)
do 20 tys. 24,5 26,0 15,0 13,7 8,2 21,2 14,9
od 21 do 50 tys. 22,1 13,2 15,7 15,3 7,9 19,9 20,1
od 51 do 100 tys. 38,7 16,7 14,0 22,7 7,1 17,8 14,9
od 101 do 500 tys. 14,7 30,9 11,3 48,3 10,4 17,1 14,9
powyżej 500 tys. - 13,2 44,0 - 66,4 24,0 35,1
Subiektywna ocena sytuacji materialnej (na skali 1-7, gdzie 1- ocena bardzo zła, 7 – bardzo dobra)
Średnia 4,26 3,85 4,08 4,41 4,21 4,43 4,41
Statystyki wieku badanych (w latach)
Średnia 29,8 20,0 37,7 34,8 37,6 32,6 26,2
Dominanta 21 18 27 21 22 22 20

Źródło: badania własne.
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W badaniach udział wzięło 1742 konsumentów z 7 krajów Europy. W grupie badanych zna-
lazło się więcej kobiet niż mężczyzn. Blisko dwie trzecie stanowiły osoby młode do 34 lat. Nieco 
więcej osób było aktywnych zawodowo. Badani oceniali swoją sytuację materialną na poziomie 
średnim (4,2). W tabeli 3 zestawiono cechy badanych z poszczególnych krajów Europy.

Wyniki badań 

W badaniach dokonano oceny liczby placówek gastronomicznych, częstotliwości ko-
rzystania oraz oceny funkcjonowania. Zdaniem większości badanych, we wszystkich kra-
jach liczba placówek gastronomicznych w miejscu ich zamieszkania jest wystarczająca. Na 
wystarczającą liczbę wskazuje blisko trzech na czterech badanych Rumunów i niemal 70% 
Finlandczyków. Zdaniem aż co piątego Słowaka placówek gastronomicznych jest zbyt dużo. 
Podobne zdanie ma co siódmy Francuz i co dziesiąty Niemiec. Z kolei na zbyt małą liczbę 
placówek gastronomicznych wskazuje co trzeci Polak i Węgier (por. tabela 4).

Tabela 4
Ocena liczby placówek gastronomicznych w wybranych krajach Europy (w %) 

Wyszczególnienie Zbyt mało Wystarczająca ilość Zbyt dużo Trudno powiedzieć

Finlandia 24,5 69,9 4,9 0,6
Francja 21,7 56,6 14,6 7,1
Niemcy 24,3 61,8 10,7 0,4
Polska 31,2 53,7 8,4 6,7
Rumunia 13,4 73,2 6,9 6,5
Słowacja 17,6 55,7 22,6 4,1
Węgry 29,6 59,2 8,9 2,4

Źródło: jak w tabeli 3.

Liczba placówek gastronomicznych zlokalizowanych w miejscu zamieszkania determi-
nuje częstotliwość korzystania z ich oferty. Największą częstotliwość korzystania z usług 
gastronomicznych deklarują Rumuni. Blisko dwóch na trzech badanych z Rumunii korzysta 
z usług gastronomicznych kilka razy w tygodniu. W Finlandii odsetek ten wynosi niespeł-
na 5%, w Polsce 7,7%. Kilka razy w miesiącu z usług gastronomicznych korzysta śred-
nio co trzeci badany we Francji, Niemczech, Polsce, Słowacji w Węgrzech. Jedynie kilka 
razy w roku z usług gastronomicznych korzysta aż dwie piąte badanych Finlandczyków, co 
czwarty Francuz, Niemiec i Polak (por. tabela 5).

Oceny funkcjonowania placówek gastronomicznych w badanych krajach dokonano na 
podstawie 6 kryteriów: jakości usług, lokalizacji placówek, poziomu cen i obsługi klien-
tów, kompleksowości oferty usług oraz godzin otwarcia. Oceny mają charakter subiektywny 
i przyznawane były przez badanych na skali od 1 do 7, gdzie 1 to ocena najniższa. W tabeli 6 
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zestawiono oceny dominujące oraz mediany dla każdego z badanych krajów. Z zestawienia 
wynika, że najwyżej funkcjonowanie placówek usługowych oceniają mieszkańcy Rumunii2, 
a najniżej Słowacji.

Tabela 5
Częstotliwość korzystania z usług gastronomicznych w wybranych krajach Europy (w %) 

Wyszczególnienie Finlandia Francja Niemcy Polska Rumunia Słowacja Węgry 

Kilka razy w tygodniu 4,9 10,9 17,1 7,7 61,7 35,4 22,4
Kilka razy w miesiącu 23,3 33,8 33,6 34,3 19,5 31,2 35,9
Raz w miesiącu 23,9 20,4 15,4 17,2 7,2 12,9 19,4
Kilka razy w roku 40,5 25,4 25,5 26,3 4,3 12,9 15,9
Raz w roku 2,5 3,5 2,4 3,7 1,1 2,6 4,7
Rzadziej niż raz w roku 2,5 2,5 3,1 5,1 3,2 2,3 1,8
Nie korzystam 2,5 3,5 2,8 5,7 2,9 2,9 -

Źródło: jak w tabeli 3.

Tabela 6
Ocena funkcjonowania placówek gastronomicznych w wybranych krajach Europy

Wyszczególnienie 

Kraj

Finlandia Francja Niemcy Polska Rumunia Słowacja Węgry 

D Me D Me D Me D Me D Me D Me D Me

Godziny otwarcia 5 5 6 6 5 5 5 6 6 7 5 5 5 6
Jakość świadczonych usług 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 4 4 5 5
Lokalizacja placówek 5 5 6 7 5 5 5 5 6 7 5 5 5 6
Poziom cen usług 4 4 6 6 5 5 4 4 6 7 4 4 4 4
Poziom obsługi klienta 5 5 4 5 5 6 5 6 6 7 4 4 5 6
Kompleksowość oferty 
usług 5 6 5 5 5 5 5 5 6,5 7 5 5 5 5

* Na skali od 1 do 7, gdzie 1 to bardzo źle, a 7 bardzo dobrze.
Źródło: jak w tabeli 3.

Postawiono hipotezę mówiącą o tym, iż oceny funkcjonowania placówek usługowych 
w badanych 7 krajach różnią się istotnie statystycznie. W celu jej weryfikacji wykorzystano 
nieparametryczny test porównujący więcej niż dwie grupy niezależne − test Kruskala-Wallisa. 
Test bada miary położenia (rozkładu) cechy we wszystkich porównywanych grupach i służy 

2  Rumuni stanowią specyficzną grupę konsumentów europejskich. Szerzej o zachowaniach nabywczych Rumunów, a także 
mieszkańców Francji, Polski i Słowacji (Jaciow, Wolny 2013).
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Rysunek 1
Ocena wybranych aspektów funkcjonowania placówek gastronomicznych 
w badanych krajach - wyniki testu Kruskala-Wallisa dla prób niezależnych
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Źródło: badania własne.
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do weryfikacji hipotezy o nieistotności różnic między medianami badanej zmiennej. Jak wska-
zują wyniki zamieszczone na rysunku 1, oceny funkcjonowania placówek gastronomicznych 
we wszystkich badanych aspektach przyznane przez badanych w 7 krajach różnią się istotnie, 
co znalazło potwierdzenie na poziomie p < 0,05.

Poziom obsługi klienta w placówkach gastronomicznych najwyżej oceniają badani miesz-
kańcy Rumunii, najniżej – Francuzi i Słowacy. Kompleksowość usług oferowanych przez 
placówki gastronomiczne oceniana jest na podobnym poziomie w 6 z 7 badanych krajów. 
Również w tym przypadku najwyżej oceniono kompleksowość oferty w Rumunii. Ocena po-
ziomu cen usług gastronomicznych jest zróżnicowana. Badani w Finlandii, Polsce, Słowacji 
i na Węgrzech oceniają wysokość cen na poziomie satysfakcjonującym (ani zbyt niskie, ani 
zbyt wysokie). Dla mieszkańców Rumunii, Francji i Niemiec ceny w placówkach gastro-
nomicznych są wysokie. Wysoko lokalizację placówek gastronomicznych oceniają badani 
w Rumunii i Francji. Oceny dotyczące lokalizacji placówek gastronomicznych dokonane przez 
badanych w Niemczech, Polsce, Słowacji i na Węgrzech kształtowały się na poziomie średnim 
– zadowalającym. Oceny jakości usług gastronomicznyh były również bardzo zróżnicowane. 
Na poziomie zadowalającym jakość usług ocenili badani w Finlandii, Niemczech, Polsce i na 
Węgrzech. Oceny zdecydowanie pozytywne przyznawali badani w Rumunii. Najniższe oce-
ny jakości usług przyznali mieszkańcy Słowacji. Z dostępności placówek gastronomicznych 
najbardziej zadowoleni są badani Rumuni. Wysoko oceniają godziny funkcjonowania także 
mieszkańcy Francji, Polski i Węgier. Dostateczny poziom zadowolenia z godzin otwarcia pla-
cówek gastronomicznych reprezentują natomiast badani z Finlandii, Niemiec i Słowacji.

Podsumowanie 

Rynek usług gastronomicznych w Europie cechuje szybkie tempo zmian. Obserwuje się 
wzrost liczby przedsiębiorstw świadczących usługi gastronomiczne, w tym wzrost zatrudnienia 
w tych przedsiębiorstwach. Usługi gastronomiczne mają bardzo duże znaczenie dla gospodarek 
poszczególnych krajów, o czym świadczy wartość obrotów i wytwarzana wartość dodana. 

W latach 2011-2014 obserwuje się wzrost tych wartości średnio o 7,5 p.p. we wszystkich 
badanych krajach Europy. Z perspektywy makro rynek rozwija się w dobrym tempie. Istotna 
jednak jest także perspektywa mikro – perspektywa konsumenta. Wyniki badań wskazują na 
pozytywne opinie konsumentów na temat funkcjonowania placówek gastronomicznych. Nie ma 
podstaw do odrzucenia postawionej hipotezy o tym, iż oceny funkcjonowania placówek usługo-
wych w badanych 7 krajach różnią się istotnie statystycznie. Najwyżej funkcjonowanie placó-
wek usługowych oceniają mieszkańcy Rumunii, a najniżej Słowacji. Najwyższe oceny dotyczą 
lokalizacji placówek i godzin ich funkcjonowania, a najniższe poziomu cen i obsługi klienta.
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Clients’ Opinions on the Functioning of Catering Establishments.  
The European Perspective

Summary

The aim of the article is to identify the catering services market in Europe, with 
focus on the characteristics of the catering branch in Finland, France, Germany, 
Hungary, Poland, Romania, and Slovakia. The aim is also to present the results of 
international direct surveys concerning the assessment of catering establishments in 
these countries. The study was conducted using a survey of 1742 consumers from  
7 European countries. The results of a comparative analysis of the functioning of 
catering services confirm positive opinions of consumers. The highest ratings for 
catering services are given by inhabitants of Romania, while the lowest – in Slova-
kia. The highest rated are location and opening hours, and the lowest rated – price 
and customer service. The research results may serve to improve the functioning 
of catering establishments in the selected European countries. The article is of the 
research nature.

Key words: catering service market, Europe, international research, Kruskal-Wallis 
test.

JEL codes: D12, M31

Клиенты перед лицом функционирования заведений 
общественного питания – европейская перспектива 

Резюме

Цель статьи – выявить рынок услуг общепита в Европе, с особым учетом 
характеристик функционирования предприятий, предоставляющих услуги 
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общепита в Венгрии, Германии, Польше, Румынии, Словакии, Финляндии  
и Франции. Очередная цель – представить результаты международных опро-
сов, насающихся оценки заведений общепита в этих странах. Изучение про-
вели в 2014 г. по методу анкеты на выборке 1742 потребителей из 7 стран 
Европы. Результаты сопоставительного анализа функционирования заведе-
ний общественного питания указывают положительные мнения потребителей 
о функционировании заведений общепита. Лучше всего функционирование 
заведений общепита оценивают жители Румынии, хуже всего же – Словакии. 
Самые высокие оценки касаются размещения заведений и часов их работы, 
самый же низкий уровень оценок – цен и обслуживания клиентов. Результаты 
изучения могут служить улучшению функционирования заведений общепита 
в обследуемых странах Европы. Статья имеет исследовательский характер.

Ключевые слова: рынок услуг общепита, Европа, международные обследо-
вания, критерий Краскела-Уоллиса.
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