
2

czas na biznes restauracja sushi

Pierwsze wzmianki o sushi w Japonii pochodz! 
z VIII wieku naszej ery. Dzi"ki dba#o$ci o zachowanie 
i kultywowanie tradycji, zasady przygotowywania 
i podstawowe rodzaje da% przetrwa#y do dzi$ 
w formie niezmienionej. &wiatowy sukces tej 
potrawy, podobnie jak w wypadku narodowych 
da% z innych krajów, zawdzi"czamy japo%skim 
dzielnicom w najwi"kszych miastach Stanów 
Zjednoczonych. To w#a$nie stamt!d surowa ryba 
w ry'u, owini"ta w li$cie alg, ruszy#a na podbój 
$wiata. Do naszego kraju dotar#a dopiero ok. 
2000 roku. Dzi"ki wielu podobie%stwom kuchni 
japo%skiej z polsk!, danie to osi!gn"#o wielki 
sukces, a moda na sushi zdaje si" jeszcze d#ugo 
nie przemin!(.

Sprawdzimy zatem, jak funkcjonuje rynek lokali, przygotowuj!cych i serwuj!-
cych sushi i czy jest na nim miejsce na kolejne restauracje. Przybli'ymy pod-
stawy przyrz!dzania da%, doradzimy, jak za#o'y( lokal i poszukamy zysków.

Charakterystyka rynku

Cho( bran'a gastronomiczna by#a jedn! z niewielu, które nie odczu#y skut-
ków kryzysu i rozwija si" z roku na rok, to poszczególne segmenty tej bran-
'y przechodz! cykliczne wahania.

Klienci, nasyceni wszechobecn! kuchni! w#osk! czy polsk!, zacz"li odkry-
wa( dania z innych stron $wiata, takie jak sushi.
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Jak podaje CBOS, ok. 7% Polaków zamawia dania z dostaw! do domu. Jest 
to du"o gorszy wynik ni" w przypadku mieszka#ców krajów zachodnich. 
Dzi$ki temu, "e wci!" tylko co jedenasta osoba sto%uje si$ poza domem 
kilka razy w tygodniu, polski rynek gastronomiczny, obejmuj!cy tak"e re-
stauracje sushi, jest bardzo perspektywiczny. Jego ogólna warto&' wynio-
s%a w 2011 ok. 29 mld z%, a na koniec roku 2012 ma szans$ wzrosn!' do 
ponad 30 mld z%.

Bary sushi do niedawna dzia%a%y w segmencie premium – obszarze gastro-
nomii, zarezerwowanym dla zamo"niejszej cz$&ci klientów. Wzrost po-
pularno&ci tego typu miejsc, rosn!ca konkurencja, spadek cen produktów 
i ich wi$ksza dost$pno&', przesuwaj! lokale w kierunku casual dining – re-
stauracji o wci!" wy"szym poziomie us%ug, jednak z dost$pniejsz! cenowo 
ofert!. W Polsce sushi wci!" ma najwi$cej wspólnego z jedzeniem eksklu-
zywnym, podczas gdy na zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych 
jest jedn! z ta#szych, fast-foodowych potraw. Pr$dzej czy pó(niej trend 
ten dotrze tak"e do naszego kraju. Tymczasem dzia%aj!ce lokale korzystaj! 
z pewnej elitarno&ci i ekskluzywno&ci, które to cechy przynosz! im przy-
zwoite zyski.

Konkurencja

Pierwszy bar sushi w Polsce powsta% w Warszawie w roku 2000. Na 
przestrzeni 11 lat liczba takich lokali w ca%ym kraju uros%a do kilkuset. 
Nie wszystkim dzia%aj!cym na rynku lokalom uda%o si$ utrzyma' wysoki 
poziom us%ug, w zwi!zku z czym upad%y. W ich miejsce powstaj! nowe. 
Utrzymuj! si$ tylko te, które pomy&lnie przejd! sprawdzian jako&ci.


