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Landets hoteller fik en vanskeligere start på 2003 end ventet. 57 procent af hotellerne
fik en mindre omsætning end forudset, mens kun 20 procent blev positivt overraskede.
Det var særligt hotellerne i Københavnsområdet og på Bornholm, der oplevede skuffelser. På Bornholm var det samtlige adspurgte, mens det i hovedstadsområdet drejede sig
om 91 procent.
Den gennemsnitlige belægningsprocent for de første tre måneder af 2003 viste sig at
være lavere, end det var tilfældet i første kvartal af 2002, idet kapacitetsudnyttelsen
blev 38,6% på landsplan i forhold til 40,4% sidste år.
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Grafen illustrerer de danske hotellers opfattelse af omsætningen i 1. kvartal af 2003 i forhold til budgetteret.
Som det fremgår af grafen har hovedparten af hotellerne
oplevet en ringere omsætning end budgetteret.

Optimisme for sommeren
Den lidt dårlige start på 2003 har ikke betydet, at de danske hoteller generelt har negative forventninger til sommerens omsætning. I gennemsnit forventer de en omsætningsstigning på 2 procent i forhold til i fjor, men dette tal dækker over store regionale forskelle.
Provinshotellerne forventer en omsætningsstigning på 4,4 procent, mens København forudser et fald på 2,4 procent.

Særligt hotellerne i Trekantsområdet, Midt- og Vestjylland,
på Fyn, Sjælland og Lolland Falster har positive forventninger til sommeren.
For Københavnerhotellernes vedkommende skyldes pessimismen i høj grad de mange nybyggede hotelværelser i
hovedstaden, som efter de adspurgte hotellers mening ikke bakkes op af en tilnærmelsesvis tilsvarende stigning
i antallet af gæster. Også den generelle afmatning i samfundet har betydning, idet det får mange virksomheder til
at holde igen på kurser og konferencer.
Forventninger til sommerens belægning og priser
Optimismen afspejler sig ikke helt i forventningerne til
sommerens belægningsprocent, idet der kun forventes en
stigning på 1,5 procent i forhold til sommeren 2002.
På dette område er der ikke de store regionale forskelle, og selv om forventningen om en stigende belægningsprocent i hovedstadsområdet er lavere end landsgennemsnittet, er forskellen ikke markant. Forventningen om en
faldende omsætning i hovedstadsområdet må således
hovedsageligt ses som en forventning om et fald i den
gennemsnitlige værelsespris.

De københavnske hoteller forventer da også et fald i den
gennemsnitlige værelsespris på 7,2 procent. En væsentlig årsag til faldende priser er desuden et stigende antal
ferierejsende, hvorimod antallet af forretningsrejsende er
faldende.
Uden for København kan den stigende omsætning de fleste steder forklares ved en stigning i belægningsprocenten samt moderate værelsespriser.
Senere booking
Hovedparten af hotellerne oplever, at såvel erhvervs- som
ferie-turister booker senere og senere for hvert år, hvilket
naturligvis er med til at øge usikkerheden i branchen. Internettets stigende udbredelse, og dermed muligheden
for, selv om man er sent ude, nemt at danne sig et overblik over tilbudene i markedet, er en væsentlig årsag til
dette. Der er også flere ”walk-ins”, som blandt gæsterne
begrundes med, at de helst vil vente med at beslutte sig
til i sidste øjeblik.
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Grafen viser de forventede ændringer i omsætningen, belægningsprocenten og værelsespris for
sommeren 2003 i forhold til sommeren 2002 for de danske hoteller.
Generelt har de danske hoteller en positiv forventning til ændringerne i omsætningen og belægningsprocenten, mens man over en bred kam forventer faldende værelsespriser. Forventningerne
om faldende værelsespriser skyldes dog udelukkende en forventning om et kraftigt prisfald i hovedstadsområdet.

Forventningerne til restaurantomsætning og priser

Hotelrestauranternes forventninger til sommeren i forhold til sommeren 2002

Mange hoteller giver udtryk for, at det i højere grad er i
forbindelse med private selskaber, at de forventer den
største indtjenings- og omsætningsstigning. Det også
stemmer godt overens med, at man blandt danske hoteller forventer en gennemsnitlig stigning i restaurantomsætningen på 3,6 procent. Idet man i gennemsnit kun forventer en stigning i restaurantpriserne på 1,9 procent, skal
stigningen i restaurantomsætningen således ses som et
udtryk for en forventning om såvel stigende priser som
stigende salg.
Regionalt vurderet er billedet dog noget anderledes. I
Sønderjylland forventes såvel restaurantomsætning som
pris at stige en del mere end landsgennemsnittet, idet der
forventes en omsætningsstigning på 6,7 procent, mens
der forventes en gennemsnitlig prisstigning på 4,2 procent På Fyn forventes omsætningsstigningen at ligge 4,5
procent point over landsgennemsnittet, mens priserne forventes at ligge 1,3 procent point under. Mest markant er
dog forskydningerne på Bornholm, hvor man forventer en
faldende restaurantomsætning på –1 procent, mens restaurantpriserne forventes at stige med 5,5 procent
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Grafen illustrerer de danske hotelrestauranters forventninger til sommerens omsætning og priser set som procentvis ændring i forhold til sidste sommer.
Bortser fra på Bornholm forventes der over hele landet en stigende omsætning i forhold til sidste sommer. Stigningen bakkes også op af en forventningn om stigende
restaurantpriser, men den stigende omsætning må dog også ses som udtryk for en
forventning om stigende salg i forhold til sommeren 2002.
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Også i hotellernes restauranter ses der en generel tendens til senere booking af fester. En af årsagerne er, at
nogle gæster giver udtryk for, at de er nervøse for, om de
vil beholde deres job, og foretrækker derfor at vente med
at beslutte sig for, om de vil holde fest til i sidste øjeblik.
Erhvervs-/ferie turister
Blandt de adspurgte hoteller henvender 66,1 procent sig
ligeligt til såvel erhvervs- som ferie-turister. Blandt de øvrige henvender halvdelen sig primært til erhvervs-turister,
og den øvrige halvdel til ferie-turister.
Samlet set forventer de danske hoteller ikke nogen forskydning i antallet af erhvervs-/ferie-turister. Som det eneste sted i Danmark, er der blandt de bornholmske hoteller
imidlertid en entydig forventning om et fald i antallet af
erhvervs-turister. Dette begrundes særligt med den dårlige
færgeforbindelse til Sverige samt usikkerheden omkring
færgeruten København-Rønne.
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Flere nordiske gæster
Ser man på den markedsmæssige forskydning viser der sig et helt tydeligt billede, idet
hele 60 procent af de adspurgte forventer et stigende antal gæster fra minimum ét af de
nordiske lande. Stigningen er særlig markant for norske turister, idet hele 52 procent af
hotellerne forventer en stigning i antallet af turister fra Norge i forhold til sidste sommer.
Også inden for dette område er der regionale forskelle, idet det i særlig høj grad er hotellerne på Bornholm samt i København, Sønderjylland, Vejle og Århus, der forventer at
få besøg af et stigende antal skandinaviske turister. På Bornholm forventer samtlige adspurgte en stigning i antallet af skandinaviske gæster, og hele 80 procent forventer en
stigning i norske turister. På grund af den dårlige færgeforbindelse forventer lige så mange dog et fald i antallet af svenske turister.
Ikke overraskende forventes der samtidig et fald i antallet af oversøiske turister. Dette fald er dog mindre markant, idet kun 16 procent af hotellerne forventer et fald blandt
denne gruppe turister. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at antallet af oversøiske turister uden for københavnsområdet altid har været minimalt, og en ændring derfor
ikke har den store betydning. Samtidig er forventningen om et fald i oversøiske turister
ikke væsentligt mere udbredt i Hovedstadsområdet, end det er i det øvrige Danmark.
Mere overraskende er forventningen om et fald i antallet af tyske turister. Mens 6 procent forventer et stigende antal turister fra Tyskland, forventer 8,1 procent et faldende
antal. Også dette fald er særlig markant på Bornholm, hvor 80 procent forventer et fald i
antal af tyske gæster.

Andelen af hoteller med forventning om en ændring i antallet af gæser fra udvalgte markeder

Grafen viser hvor stor en andel af de adspurgte hoteller i hele landet, som forventer en stigning/et fald i antallet af gæster fra udvalgte markeder.
Hovedparten af hotellerne har en forventning om et stigende antal
gæster fra minimum et af de nordiske lande, mens forventningenom
et fald blandt oversøiske turister er mindre markant.

