Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

Matkailu- ja ravintola-alan kysynnästä ei ole kotimaisen kasvun ylläpitäjäksi

Myynti laski odotettua enemmän
Myynnin määrän muutos
tammi-maaliskuussa 2013

Matkailu- ja ravintola
palvelut yhteensä
- 4,4 %
Anniskeluravintolat - 5,0 %
Pikaruokailu

- 3,3 %

Henkilöstöruokailu

- 8,9 %

Yksityisen kulutuksen kasvuedellytykset heikentyivät kevään aikana
selvästi. Hotellien ja ravintoloiden myynti laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä odotuksia enemmän. Samaan aikaan hintojen ja kustannusten
nousu jatkui edelleen yleistä hintakehitystä nopeampana.
Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) suhdannebarometrin mukaan matkailuja ravintola-alan yritykset arvioivat liikevaihdon kääntyvän laskuun ennen
kesää. Myös työvoiman määrä laskisi. Kannattavuuden arvioidaan jäävän
edellisvuotta selvästi matalammalle tasolle.

Myyntiodotukset

Yöpymiset
kotimaiset
ulkomaiset

- 2,6 %
- 2,9 %
- 1,9 %

Huoneen keskihinta +0,4 %
Huoneiden käyttöaste - 4,8 %

Ravintoloiden kustannuskehitys
2013

Elintarvikkeiden
tukkuhinnat

+ 4,4 %

Työvoimakustannukset + 2,3 %

Toteutunut liikevaihto

myyntiodotukset, saldoluku

Hotellit
tammi-maaliskuussa 2013

liikevaihdon vuosimuutos, %

Hotellien huonemyynti - 3,9 %

Lähde: Tilastokeskus, EK Suhdannebarometri (toukokuu)

myynnin määrä vuonna 2012
Anniskeluravintoloiden myynnin määrä säilyi vuonna 2012 taloustilanteesta huolimatta vahvan alkuvuoden ansioista lähes edellisen vuoden
tasolla. Ruokamyynti kasvoi 3 prosenttia, mutta alkoholin myynti laski
edelleen 5 prosenttia.
Pikaruokaravintoloiden myynti oli edellisen vuoden tasolla. Toimipaikkojen määrä kasvoi voimakkaasti lähes 6 prosenttia.
Henkilöstöravintoloiden myynti laski 3 prosenttia. Myynnin lasku johtui yleisen taloustilanteen lisäksi yritysten henkilöstön lomautuksista ja
irtisanomisista.
Hotellien majoitusmyynnin kasvu oli ulkomaisten matkailijoiden varassa.
Ulkomaiset yöpymiset lisääntyivät 5,4 prosenttia ja kotimaiset 0,8 prosenttia. Huonekapasiteetti kasvoi 2 prosenttia. Käyttöaste pysyi suurin
piirtein edellisen vuoden tasolla. Hotellihuoneen keskihinta nousi hieman
yli 3 prosenttia. Myytyjen huoneiden määrä kasvoi vajaat 2 prosenttia.
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TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Edustuskulujen
verovähennysoikeuden
poisto ei toisi
hallituksen
arvioimia säästöjä

Yksityinen kulutus säilyy vaatimattomana koko vuoden. Kasvuedellytyksiä heikentävät kuluttajien reaalitulojen olematon kehitys sekä
kuluttajien epävarmuuden lisääntyminen. Matkailu- ja ravintolapalveluiden kysyntä laskee kuluvana vuonna. Kesän myynti on tärkeässä
asemassa. Hallituksen pitäisi tukea kotimaista kysyntää ja työllisyyttä
verotuksen avulla.
Vuonna 2014 Suomen talouden arvioidaan kasvavan hieman. Matkailu- ja ravintola-alan näkymiä heikentävät merkittävästi vuoden alussa
nousevat alkoholi- ja virvoitusjuomavero sekä sähkövero. Mikäli edustuskulujen verovähennysoikeuden poisto astuisi voimaan, se vähentäisi
matkailu- ja ravintola-alan liikevaihtoa yli 120 miljoonalla eurolla ja
heikentäisi alan työllisyyttä 970 henkilötyövuodella.

Toimintaympäristö ja lainsäädäntö
Kataisen hallitus päätti keväällä 2013 poistaa yritysten ja yhteisöjen
edustuskulujen verovähennysoikeuden. Hallitus arvioi, että edustuskulujen verovähennysoikeuden poistaminen lisäisi yhteisöveron tuottoa
38 miljoonaa euroa 20 prosentin yhteisöverokannalla arvioituna.
Yrityksille tehdyn edustuskyselyn perusteella edustuskulujen verovähennysoikeuden poistuminen vähentää yritysten ja yhteisöjen edustuskuluja 40 prosentilla. Julkisen talouden todellinen hyöty tulee jäämään
vain 9 miljoonaan euroon.
Tämän vuoden aikana valmisteltavalla alkoholilain kokonaisuudistuksella voi olla merkittäviä vaikutuksia matkailu- ja ravintola-alan
kysyntään ja työllisyyteen. Jos ravintola-anniskelun sääntely tiukentuu,
kotimainen myynti, verotulot ja työpaikat vähenevät, mutta alkoholin
matkustajatuonti Virosta kasvaa.
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