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Dla Krakowa ostatnie dwie dekady, a zwłaszcza okres od przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej, był czasem ciągłego wzrostu liczby turystów w mieście, za czym szła także
rewitalizacja dzielnicy śródmiejskiej i jej coraz większa komercjalizacja. Sytuacja Krakowa
przed wybuchem pandemii COVID-19 wydawała się stabilna i trudno było sobie wyobrazić
nagłe załamanie koniunktury. Przykład branży gastronomicznej w Krakowie jest pod
wieloma względami wyjątkowy w porównaniu z innymi dużymi polskimi miastami, m.in. ze
względu na największy ruch turystyczny w Polsce (ponad 14 mln odwiedzających w 2019 r.,
z tego ponad 3,5 mln turystów z zagranicy) oraz bardzo dużą liczbę studentów. Wynikiem
tego jest większa niż w innych miastach Polski koncentracja usług gastronomicznych
w śródmieściu. W okresie pandemii Kraków w porównaniu z innymi wielkimi ośrodkami
miejskimi w Polsce ma stosunkowo najtrudniejszą sytuację z uwagi na silne uzależnienie od
turystyki (w tym zagranicznej) oraz od obecności studentów.
Gastronomia jest niewątpliwie jednym z najbardziej poszkodowanych sektorów
gospodarki w trakcie kryzysu. Komu dziś najtrudniej? Oczywiście lokalom gastronomicznym
wokół Rynku, które dotąd były nastawione na turystów, na których zresztą dobrze zarabiały.
Lepiej mają te lokale, które jeszcze przed pandemią zdobyły sobie stałych, miejscowych
klientów. Jednak bez przyjezdnych, zwłaszcza tych z zagranicy, branża gastronomiczna nie
poradzi sobie.
Przedstawiciele branży gastronomicznej podkreślają, że obecnie ich kondycja
ekonomiczna jest dramatyczna. Stąd pytania, kiedy otworzy się gastronomia? Co będzie, gdy
skończy się pandemia, a jednocześnie znikną rządowe programy osłonowe, a klientów nadal
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będzie niewielu? Jak duże zmiany nas czekają w strukturze i funkcjonowaniu krakowskiej
gastronomii? Jak wiele lokali gastronomicznych zniknie z mapy Krakowa? Ile firm będzie
musiało się przebranżowić?
Zapraszamy!
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