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I WPROWADZENIE (WSTĘP) 

1. Cel i charakter opracowania 
Celem opracowania była próba kwantyfikacji całościowego oddziaływania przemysłu targowego w 

Polsce na gospodarkę poprzez odzwierciedlenie rezultatów funkcjonowania: 

� Organizatorów oraz operatorów tj. przedsiębiorstw (spółek) targowych, 

� przedsiębiorstw usług targowych (firm tzw. bliższego otoczenia targów zajmujących się projektowaniem, 

budową, wyposażeniem stoisk oraz ich obsługą techniczną, elektroniczną, marketingową itd.), 

� wystawców, 

� zwiedzających, 

� firm tzw. dalszego otoczenia targów, jak: hotele, podmioty gastronomiczne, i inne 

Autorzy podjęli prace empiryczne tj. w odniesieniu do reprezentantów niemal wszystkich podmiotów 

tworzących sektor przemysłu targowego w Polsce.  

2. Zakres przedmiotowy opracowania 

Po pierwsze przygotowano, przetestowano instrumenty diagnostyczne, a następnie przeprowadzono 

badania empiryczne tzw. obszary wpływu przemysłu targowego w wybranych miastach Polski (Kielce, Kraków, 

Łódź, Poznań, Warszawa),    

Po drugie przygotowano raport z badań empirycznych, a następnie na podstawie źródeł pierwotnych i 

źródeł wtórnych wykonano opracowanie obrazujące skalę i kierunki oddziaływania przemysłu targowego na 

gospodarkę kraju w ujęciu ilościowym i jakościowym. 

Dla oceny efektów jakościowych skierowano ankiety do Prezydentów miast, do prezesów (kanclerzy, 

prezydentów) instytucji samorządu gospodarczego oraz do przedsiębiorstw targowych. Zostały przekazane 

równolegle drogą elektroniczną faxową i pocztową . 

3. Zakres czasowy 

 Badania wśród tak reprezentatywnego kręgu uczestników przemysłu targowego w Polsce rozpoczęły się 
19 lutego a zakończone zostały dnia 27 lipca 2009 roku. Większość ankiet skierowanych do interesariuszy 

sektora targowego udzieliło odpowiedzi na temat zdarzeń i zachowań z lat 2007-2008 lub wyłącznie z 2008 

roku.   

4. Zakres przestrzenny 
 Koncepcja pracy, w której przewidziano zastosowanie formuły kwantyfikacji wpływu targów na 

gospodarkę, uwzględnia identyfikację problemu w wymiarze całego przemysłu targowego (miast targowych) w 

Polsce oraz możliwie pełnego zasięgu jego oddziaływania.  

W podejściu badawczym pozyskanie pierwotnego materiału empirycznego zawężono do 

najważniejszych ośrodków targowych  w Polsce, w których skupia się ok. 85-90% całego potencjału targowego 

w Polsce. Stąd też badania przeprowadzono  w Kielcach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu oraz Warszawie. 

  

Tabela 1 Harmonogram realizacji badań w pięciu ośrodkach targowych w 2009 roku 

Liczba 
przeprowadzonych 

wywiadów ankietowych Nazwa targów  Data 
Ilość wystawców 
ogółem w 2009 

roku 
wystawcy zwiedzający 

KIELCE 

AGROTECH XV Międzynarodowe Targi 

Techniki Rolniczej 
430 70 

LAS-EXPO IX Targi Przemysłu 

Drzewnego i Gospodarki Zasobami 

Leśnymi  

13-15 III 2009 

30 10 

154 
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STOM II Salon Technologii Obróbki 

Metali, CONTROL-STOM IX Targi 

Przemysłowej Techniki Pomiarowej 

25-27 III 2009 
192 (stom)+12 

(cs) 
45 102 

DOM XVI Ogólnopolskie Targi 

Materiałów Budownictwa 

Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz  

17-19 IV 2009 210 40 

 INTERKAMIEŃ XIV Międzynarodowe 

Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich  
17-19 IV 2009 33 20 

102 

EXPO-GAS V Targi Techniki 

Gazowniczej  
22-23 IV 2009 46 30 61 

POZNAŃ 

GARDENIA Targi Ogrodnicze 27 II -1 III 2009 178 24 50 

Książka dla dzieci i młodzieży - 

Poznańskie Spotkania Targowe, Targi 

Edukacyjne, Salon Wyposażenia Szkół 

13 - 15 III 2009 375 33 5 

 Poznański Salon Optyczny 20-21 III 2009 71 23 83 

DREMA Międzynarodowe Targi Maszyn 

i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego 

Meblarskiego  

31 III - 2 IV 2009 379 50 

FURNICA Międzynarodowe Targi 

Komponentów do Produkcji Mebli  
31 III - 2 IV 2009 158 38 

183 

Euro - Reklama OUTDOOR EXPO 
Międzynarodowe Targi Artykułów i 

Usług Reklamowych 

21-24 IV 2009 252 68 

POLIGRAFIA Międzynarodowe Targi 

Maszyn, Materiałów i Usług 

Poligraficznych  
21-24 IV 2009 158 38 

206 

KRAKÓW 

KRAKDENT 17. Targi Stomatologiczne 

w Krakowie  
05-07 III 2009 270 52 101 

BLACH-TECH-EXPO Targi Obróbki, 

Łączenia i Powlekania Blach  
22-24 IV 2009 84 30 60 

ŁÓDŹ 

INTERBUD 19-22 II 2009 346 60 0 

 XX Międzynarodowe Targi Komunikacji 

Elektronicznej INTERTELECOM  
17-19 III 2009 106 40 160 

XII Targi Sprzętu Fotograficznego, 

Filmowego i Video FILM VIDEO FOTO  
02-04 IV 2009 148 44 99 

WARSZAWA 

Murator EXPO 2009 - Budowa Remont 

Dom - Targi Budowlane  
17-19 IV 2009 121 42 72 

Nowy Dom, Nowe Mieszkanie 2009 - 

Letnie Targi Mieszkaniow 
25-26 IV 2009 105 35 60 
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IFE POLAND Międzynarodowe Targi 

Żywności, Napojów i Usług 

Gastronomicznych 

20-22 V2009 128* 54 100 

SUMA 3692 846 1598 

II. ANALIZA EFEKTÓW ILOŚCIOWYCH PRZEMYSŁU 
TARGOWEGO DLA GOSPODARKI  

1. Rodzaje wyodrębnionych efektów 
W celu odzwierciedlenia wpływu przemysłu targowego w Polsce na gospodarkę wyodrębniono dwa 

rodzaje efektów, przedstawionych w postaci wieloskładnikowych strumieni i możliwych do wyrażenia 

wartościowo w jednostkach pieniężnych. Efekty i składające się na nie wielkości prezentuje  rysunek  2.1., a są 
to: 

a) efekty ilościowe, w tym odnoszące się do: 

wydatków wystawców targowych oraz zwiedzających, które  wyliczone  zostały w oparciu o dane uzyskane z 

reprezentacyjnych badań ankietowych (efekty ilościowe –  wydatki), 

podatków, w tym przede wszystkim podatków dochodowych CIT i PIT generowanych przez najważniejsze 

podmioty sfery podaży przemysłu targowego, tj. przez przedsiębiorstwa targowe i integralnie z nimi 

związane przedsiębiorstwa usług targowych, a także hotele (efekty ilościowe – podatki); bazę źródłową 
dokonanych wyliczeń stanowiły dane statystyczne i częściowo wyniki badań empirycznych, 

 

b) efekty jakościowe – wyrażane poprzez identyfikację atrybutów (zasobów) miast targowych, których 

aktywizacja odzwierciedla rozwój nie tylko mierzony przepływem pieniężnym, ale także poprawą życia 

ludności miejscowej i tworzeniem lepszych warunków do obsługi m.in. turystów biznesowych, 

odwiedzających targi; efekty te  zostały określone na podstawie badań ankietowych  przeprowadzonych 

wśród prezydentów pięciu badanych miast oraz prezesów dwóch ogólnopolskich organizacji samorządu 

gospodarczego Krajowej Izby Gospodarczej oraz Business Centre Club a także do prezesów Izb 

Regionalnych i kanclerzy Lóż Regionalnych tych organizacji w badanych pięciu miastach. 
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2. Wydatki zwiedzających i wystawców w związku z udziałem w imprezach 
wystawienniczych 

2.1. Metodologia przeprowadzonych badań 
Podstawowe źródło informacji, pozwalające określić wpływ przemysłu targowego w Polsce na 

gospodarkę kraju, stanowią wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2009 roku przez CENTRUM 

EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH  FAE. 

Zidentyfikowanie i kwantyfikacja wpływu przemysłu targowego w Polsce na gospodarkę, wymagało 

przeprowadzenia badań w kilku grupach podmiotów, stanowiących zarówno stronę popytową jak i podażową 
rynku targów, co stało się podstawą przeprowadzenia badań w kilku zbiorowościach.  

Populację generalną, z której dobrano próbę, stanowiły: 

� osoby fizyczne zwiedzające wybrane imprezy targowe (dalej określane jako „zwiedzający”). 

� przedsiębiorstwa biorące udział w wybranych imprezach targowych jako wystawcy (dalej określane jako 

„wystawcy”),  

Wielkość próby badawczej wyniosła: zwiedzający – 1598, wystawcy -  846 osoby. 

Badania przeprowadzone zostały na targach odbywających się w miastach, będących największymi ośrodkami 

targowymi w Polsce, tj. w Kielcach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Warszawie, w okresie od 19 lutego do 22 maja 

2009 roku.  

Badania przeprowadzone zostały zrealizowane metodą wywiadu bezpośredniego (osobistego) w oparciu 

o standaryzowany kwestionariusz. 

 

2.2. Wielkość i struktura wydatków zwiedzających 

Punktem wyjścia dokonanego oszacowania jest analiza na poziomie przeciętnego „statystycznego” 

zwiedzającego - uczestnika imprez targowych. Przeciętna wielkość wydatków ponoszona w związku z udziałem 

w targach i pobytem w mieście targowym stała się w kolejnym kroku podstawą oszacowania globalnej wielkości 

wydatków  ponoszonych przez zwiedzających, biorących udział w badaniu. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że zwiedzający biorący udział w badaniu  wydali w związku z  udziałem w 

imprezach wystawienniczych i korzystaniem z różnych rodzajów usług  towarzyszących ich  pobytowi w 

ośrodkach targowych 677,2 tys. zł. Uwzględniając  przedział ufności w dokonanym wcześniej oszacowaniu 

średniej wartości wydatków na poziomie pojedynczego „statystycznego” zwiedzającego,  wartość tych 

wydatków wynosi od 574 tys. zł do 780 tys. zł. (tabela 2.1.) 

 

Tabela 2.1. Wielkość wydatków konsumpcyjnych (w zł) ponoszonych w związku 
z uczestnictwem w imprezach targowych przez zwiedzających biorących udział w badaniu 

 

Rodzaj wydatków Ogółem 
Z uwzględnieniem  estymacji 

przedziałowej w szacowaniu 

średnich wydatków 

Wydatki na przejazd 172 912 142 137 203 687 

Wydatki na usługi parkingowe 23 776 21 191 26 361 

Wydatki na taksówki 25 475 21 494 29 456 

Wydatki na usługi noclegowe 181 210 143 009 219 411 

Wydatki na usługi gastronomiczne 126 467 116 844 136 090 

Wydatki na usługi handlowe, kulturalne, 

rozrywkowe, rekreacyjno-sportowe, inne 147 382 129 770 164 994 

SUMA 677 222 574 445 779 999 
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Wykres 2.1. Struktura wydatków konsumpcyjnych ponoszonych w związku 
z uczestnictwem w imprezach targowych przez zwiedzających biorących udział w badaniu. 

 przejazd

25,5%

 usługi 

parkingowe

3,5%

 usługi noclegowe

26,8%

 usługi 

gastronomiczne

18,7%

 taksówki

3,7%

 usługi handlowe, 

kulturalne, 

rozrywkowe, 

rekreacyjno-

sportowe, inne

21,8%

 

Analiza udziału poszczególnych rodzajów wydatków w ich ogólnej sumie pokazuje, że dwie najważniejsze 

pozycje w tym zakresie stanowią wydatki na noclegi oraz wydatki na przejazdy, które łącznie generują ponad 

połowę (odpowiednio 26,8% i 25,5%) środków przeznaczanych przez zwiedzających na pobyt na imprezie 

wystawienniczej i w mieście targowym. Ogółem zwiedzający biorący udział w badaniu wydali na przejazdy 173 

tys. zł, a na noclegi ponad 181 tys. zł. 

2.3. Wielkość i struktura wydatków wystawców 
Podstawą oszacowania wielkości wydatków na imprezy wystawiennicze i pobyt w mieście targowym, 

pozwalającym  pokazać siłę oddziaływania przemysłu targowego na gospodarkę regionalną, była analiza 

przeprowadzona na poziomie przeciętnego „statystycznego”  wystawcy - uczestnika imprezy targowej.  

Z przeprowadzonych badań wynika, że w związku z  udziałem w imprezach wystawienniczych i korzystaniem z 

różnych rodzajów usług  towarzyszących pobytowi w ośrodkach targowych, przedsiębiorstwa-wystawcy biorące 

udział w badaniu  poniosły wydatki zakwalifikowane do wydatków o charakterze konsumpcyjnym na kwotę 
blisko 835 tys. zł. Wielkość wydatków prezentuje tabela 2.2, a ich strukturę wykres 2.2. 

 

Tabela 2.2. Wielkość wydatków konsumpcyjnych (w zł) ponoszonych w związku 
z uczestnictwem w imprezach targowych przez firmy biorące udział w badaniu 

 

Rodzaj wydatków Ogółem 
Z uwzględnieniem  estymacji 

przedziałowej w szacowaniu średnich 

wydatków 

Wydatki na przejazd 113 699 80 056 147 342 

Wydatki na usługi parkingowe 48 052 41 677 54 427 

Wydatki na taksówki 40 780 35 288 46 272 

Wydatki na usługi noclegowe 233 831 209 661 258 001 

Wydatki prywatne na usługi gastronomiczne 81 350 72 905 89 795 
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Wydatki prywatne na zakupy 136 300 115 928 156 672 

Wydatki na usługi kulturalne 11 250 8 883 13 617 

Wydatki na usługi rozrywkowe 159 800 137 163 182 437 

Wydatki na usługi rekeacyjno-sportowe 9 625 6 663 12 587 

SUMA 834 687 708 223 961 151 

 
Najważniejszą pozycję w hierarchii wydatków, które zostały określone mianem konsumpcyjnych, zajmują  
wydatki związane z noclegiem (28,0%). Ogółem firmy biorące udział w badaniu wydały na usługi noclegowe 

233,8 tys. zł.  

 
Wykres 2.2. Struktura wydatków konsumpcyjnych ponoszonych w związku 

z uczestnictwem w imprezach targowych przez firmy biorące udział w badaniu 

 przejazd

13,6%

 usługi parkingowe

5,8%

 taksówki

4,9%

 usługi noclegowe

28,0%
prywatne na usługi 

gastronomiczne

9,7%

prywatne na 

zakupy

16,3%

 usługi rozrywkowe

19,1%

 usługi rekeacyjno-

sportowe

1,2%

 usługi kulturalne

1,2%

 

 

 
Obok ponoszenia typowych wydatków konsumpcyjnych związanych z przyjazdem do ośrodka targowego 

oraz korzystaniem z usług noclegowych, gastronomicznych, rozrywkowych itd., przedsiębiorstwa biorące udział 

w imprezie wystawienniczej przeznaczają określone środki finansowe na wynajęcie oraz przygotowanie stoiska 

targowego, a więc na jego projektowanie, zabudowę i wyposażenie. Z przeprowadzonych badań wynika, że 

przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu wydają na ten cel 14,8 mln zł, a uwzględniając przedział ufności w 

dokonanym wcześniej oszacowaniu średniej wartości wydatków na poziomie „przeciętnego” uczestnika imprezy 

targowej, wartość tych wydatków wynosi od 12,7 mln do 16,8 mln zł. (tabela 2.3.) 
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Tabela 2.3. Wielkość wydatków związanych z wynajęciem i organizacją stoiska targowego (w zł) 
ponoszonych przez firmy biorące udział w badaniu 

 

Rodzaj wydatków Ogółem 
Z uwzględnieniem  estymacji 

przedziałowej w szacowaniu średnich 

wydatków 

Wydatki na dodatkowy transport (spedycję) - 
bez PUT-ów 947 500 757 516 1 137 484 

Wydatki na dodatkowe zatrudnienie 223 150 179 722 266 578 

Łączne wydatki na PUT-y 4 729 500 4 031 190 5 427 810 

Wydatki promocyjno-marketingowe 731 350 647 081 815 619 

Koszt stoiska  (szacowany) 8 140 091 7 095 532 9 184 649 

SUMA 14 771 591 12 711 041 16 832 140 

 
Najważniejszą pozycją w tej grupie wydatków są koszty wynajmu stoiska targowego  które stanowią aż 55% 
ogólnej sumy wydatków, co w ujęciu wartościowym wynosi 8,1 mln zł. Drugą kluczową pozycją w omawianej 

grupie wydatków zajmują koszty związane z korzystaniem z usług PUT-ów (32,0%). Badane firmy-wystawcy 

wydatkowały na rzecz PUT-ów 4,7 mln zł. 

Wykres 2.3. Struktura wydatków związanych z wynajęciem i organizacją stoiska targowego ponoszonych 

przez firmy biorące udział w badaniu 

Wydatki 

promocyjno- 

marketingowe  

5,0% 

Łączne wydatki na 

PUT-y

32,0%

Wydatki na 

dodatkowy 

transport - bez PUT

6,4%

Koszt stoiska  

(szacowany)

55,1%

Wydatki na 

dodatkowe 

zatrudnienie

1,5%
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3. Efekty ilościowe wydatków zwiedzających i wystawców  - procedura 
kwantyfikacji  

3.1. Podstawowe założenia zastosowanej procedury kwantyfikacji  
Kwantyfikacji wpływu przemysłu targowego na gospodarkę dokonano na podstawie  analizy 

jednostkowych wydatków ponoszonych przez „przeciętnego” wystawcę oraz zwiedzającego w związku z jego 

udziałem w imprezie wystawienniczej i pobytem w mieście targowym.  

Analizie poddane zostały wydatki w zakresie takich rodzajów usług, jak: transport, nocleg, usługi 

gastronomiczne, usługi handlowe, usługi kulturalne, usługi rozrywkowe i rekreacyjno-sportowe. Ponadto w 

przypadku wystawców analizie poddano także typowe dla tego podmiotu rodzaje wydatków, które objęły 

następujące pozycje: koszt wynajęcia stoiska, dodatkowy transport (spedycję), dodatkowe zatrudnienie podczas 

targów, wydatki na PUT-y (projektowanie, budowę i wyposażenie stoiska oraz transport i spedycję), wydatki 

promocyjno-marketingowe, (w tym „firmowe” koszty usług gastronomicznych związane z organizacją 
bankietów i cateringiem na stoisku). 

W kwantyfikacji wpływu przemysłu targowego na gospodarkę zastosowano dwa alternatywne 
rozwiązania (podejścia), odrębnie dla obydwu grup podmiotów- zwiedzających i wystawców.: 

a) podejście z uwzględnieniem „efektów cząstkowych” ( zwiedzający - schemat 3.1., wystawcy – schemat 

3.3.), 

b) podejście z zastosowaniem wskaźnika Z (zwiedzający - schemat 3.2.) i wskaźnika W (wystawcy – schemat 

3.4.). 

Wielkość wydatków ponoszonych przez wystawców i zwiedzających oszacowano w dwojaki sposób: 

� w postaci jednej konkretnej wartości liczbowej,  

� w formie przedziału liczbowego (przy założeniu 95% poziomu ufności). 

 
Wyniki jednostkowe uzyskane na poziomie „przeciętnego” wystawcy i zwiedzającego na 

podstawie przeprowadzonych badań empirycznych stały się podstawą uogólnień globalnej wielkości 
wydatków ponoszonych przez ogół wystawców i zwiedzających. „Przeniesienia” wyników z poziomu 

jednostkowego na populację wystawców i zwiedzających dokonano w oparciu o następujące kryteria: 

� liczba firm-wystawców uczestniczących na targów 2008 roku, 

� liczba zwiedzających na targach w 2008 roku. 

Ponadto w przypadku wyliczeń przeprowadzonych dla wystawców alternatywnie zastosowano 

kryterium powierzchni stoiska targowego, biorąc pod uwagę wielkość wynajętej powierzchni targowej w 2008 

roku. 

3.2 Procedura kwantyfikacji efektów ilościowych w podejściu z uwzględnieniem 
„efektów cząstkowych” 

W zastosowanym podejściu wielkość wydatków ponoszonych przez wystawców i zwiedzających 

oszacowano biorąc pod uwagę jednocześnie dwa kryteria: 

� kryterium czasu -  okres, w którym odbywały się imprezy wystawiennicze, 

� kryterium przestrzeni - lokalizacja ośrodków targowych, w których odbywały się imprezy wystawiennicze. 

Dodatkowo w ramach wyodrębnionych kryteriów przyjęte zostały następujące ich warianty: 

a) dla kryterium czasu : 

� okres prowadzenia badań empirycznych na imprezach wystawienniczych, tj. 19.02 - 22.05. 2009 roku, 

� okres całego roku. 

b) dla kryterium przestrzeni : 

� pięć wybranych ośrodków targowych w kraju, 

� wszystkie ośrodki targowe w kraju. 

Zastosowanie w analizie takiego wielowymiarowego podejścia pozwoliło obliczyć „cząstkowe” efekty 

wpływu przemysłu targowego na gospodarkę, biorąc pod uwagę określoną „kombinację” odpowiednich 

wariantów kryterium czasowego oraz przestrzennego. Symulacja „efektów cząstkowych” przeprowadzona 

została na czterech poziomach, kończąc się na ostatnim z nich wyliczeniem wielkości wydatków ponoszonych 

przez wystawców i zwiedzających w skali całego kraju (kryterium przestrzeni) w okresie roku (kryterium czasu).  
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Schemat 3.1  Procedura kwantyfikacji wpływu przemysłu targowego na gospodarkę – wydatki zwiedzających ( z uwzględnieniem efektów cząstkowych) 
 

 

 
      Źródło: Opracowanie własne  
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Schemat 3.2. Procedura kwantyfikacji wpływu przemysłu targowego na gospodarkę – wydatki 
zwiedzających 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Schemat 3.4. Procedura kwantyfikacji wpływu przemysłu targowego na gospodarkę – wydatki wystawców 
 

 

 

Wyodrębnione zostały następujące poziomy szacowania „efektów cząstkowych”: 

Poziom 1 - wartość wydatków wystawców/zwiedzających poddanych badaniu w 5 ośrodkach targowych 

(wartość empiryczna – na podstawie badań ankietowych), 

Poziom 2 – wartość wydatków ogółu wystawców/zwiedzających na targach, na których prowadzone były 

badania w 5 ośrodkach targowych, 

Poziom 3 - wartość wydatków ogółu wystawców/zwiedzających na wszystkich targach w okresie prowadzenia 

badań, tj. 19.02 - 22.05. 2009 roku w 5 ośrodkach targowych, 

Poziom 4 - wartość wydatków ogółu wystawców/zwiedzających na wszystkich targach w całej Polsce w okresie 

prowadzenia badań, tj. 19.02 - 22.05. 2009 roku, 

Poziom 5 - wartość wydatków ogółu wystawców/zwiedzających na wszystkich targach (cały rok) we wszystkich 

ośrodkach targowych w kraju. 

Opisane powyżej poziomy szacowania efektów cząstkowych  składające się na procedurę „stopniowego 

przenoszenia” wydatków zwiedzających/wystawców poddanych badaniu na wszystkich zwiedzających 

biorących udział w targach ilustruje schemat  3.1.  (zwiedzający) oraz schemat 3.3. (wystawcy).  Należy dodać, 
że w analizie prowadzonej dla wystawców zastosowana została procedura ważenia uzyskanych wyników, której 

dokonano w oparciu o „współczynnik korygujący” wyznaczony na podstawie dwóch zmiennych uznawanych za 

kluczowe w ocenie przemysłu targowego, tj. liczby wystawców i powierzchni stoiska targowego (ujmowanych 

łącznie).  
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3.3. Procedura kwantyfikacji efektów ilościowych w podejściu z zastosowaniem 
wskaźnika Z i wskaźnika W  

W zastosowanym podejściu, które zilustrowane zostało na schemacie 3.2. (dla zwiedzających) i 

schemacie 3.4 (dla wystawców), pominięte zostały „efekty cząstkowe”.  

Wartość wydatków zwiedzających biorących udział w badaniu pomnożono przez wskaźnik Z, który jest 

ilorazem liczby zwiedzających na wszystkich targach zorganizowanych przez przedsiębiorstwa targowe 

zrzeszone w PIPT w całym roku i liczby zwiedzających poddanych badaniu.  

Analogicznie do zwiedzających, wartość wydatków wystawców biorących udział w badaniu należy 

przemnożyć przez wskaźnik Z, który jest ilorazem liczby wystawców  na wszystkich targach zorganizowanych 

przez przedsiębiorstwa targowe zrzeszone w PIPT w całym roku i liczby wystawców w próbie badawczej.   

Zastosowane wskaźniki pozwalają określić, ile razy globalna wartość wydatków ponoszonych przez 

zwiedzających/wystawców na wszystkich targach zorganizowanych przez przedsiębiorstwa targowe zrzeszone w 

PIPT w całym roku jest większa od oszacowanej globalnej wartości wydatków podmiotów poddanych badaniu. 

4. Kwantyfikacja efektów ilościowych dotyczących wydatków zwiedzających i 
wystawców w wyrażeniu wartościowym  

4.1. Kwantyfikacja efektów ilościowych w podejściu z uwzględnieniem „efektów 
cząstkowych” 

Przedstawiona  na schemacie 3.1. i opisana w punkcie 3.2. procedura  kwantyfikacji efektów 

ilościowych wpływu zwiedzających  podejściu z uwzględnieniem „efektów cząstkowych” pozwoliła oszacować 
globalną wielkość wydatków ponoszonych przez zwiedzających.  W związku z pobytem w miastach targowych 

i zwiedzaniem imprez wystawienniczych wydali ponad 446,4 mln zł (w ujęciu przedziałowym od 378,7 mln zł 

do 514,1 mln zł). Szczegółowe wartości dla poszczególnych poziomów analizy (efektów „cząstkowych”) 

przedstawia tabela 4.1. 

  

Tabela 4.1. Kwantyfikacja wpływu przemysłu targowego na gospodarkę – wydatki zwiedzających (z 
uwzględnieniem efektów cząstkowych) 

 

Rodzaj estymacji Punktowa Przedziałowa 

Poziom analizy 

(„efekty cząstkowe”) Wielkość wydatków (w złotych) 

Poziom 1 677 222 574 445 779 999 

Poziom 2 52 196 949 44 275 402 60 118 496 

Poziom 3 158 213 129 134 202 287 182 223 972 

Poziom 4 186 658 996 158 331 134 214 986 858 

Poziom 5 446 396 518 378 650 203 514 142 833 

 

Z symulacji przeprowadzonej dla wystawców (Schemat 3.3.) wynika, że ogólna suma wydatków, które 

ponieśli oni różnego rodzaju usługi w związku z udziałem w imprezach wystawienniczych oraz  pobytem przed- 

i w czasie ich trwania w mieście targowym, to kwota ponad 507,0 mln zł, a biorąc pod uwagę oszacowanie 

dokonane w formie przedziału liczbowego wyniosły one od 436,0 mln zł. do 578,1 mln zł. Szczegółowe 

wartości dla poszczególnych poziomów analizy (efektów „cząstkowych”) z uwzględnieniem procedury ważenia 

uzyskanych wyników, której dokonano w oparciu o „współczynnik korygujący” przedstawia tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2. Kwantyfikacja wpływu przemysłu targowego na gospodarkę – wydatki wystawców (z 
uwzględnieniem efektów cząstkowych) 

Rodzaj estymacji Punktowa Przedziałowa 

Poziom analizy („efekty 

cząstkowe”) Wielkość wydatków (w złotych) 

Poziom1 15 606 278 13 419 265 17 793 290 
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Poziom2 71 757 650 61 701 766 81 813 529 

Poziom3 158 394 888 136 197 944 180 591 822 

Poziom4 195 439 258 168 051 036 222 827 467 

Poziom5 507 004 545 435 954 578 578 054 479 

4.2. Kwantyfikacja efektów ilościowych w podejściu z zastosowaniem wskaźnika Z i 
wskaźnika W 

Opierając się na uproszczonej procedurze, w której pominięte zostały „efekty cząstkowe”, natomiast 

wykorzystane zostały wskaźniki  Z i W, pozwalające określić, ile razy globalna wartość wydatków ponoszonych 

przez zwiedzających/wystawców na wszystkich targach w całym roku jest większa od oszacowanej globalnej 

wartości wydatków podmiotów poddanych badaniu oszacowano, że wydatki zwiedzających przyniosły 446,4 
mln zł (w ujęciu przedziałowym od 378,7 mln zł do 514,1 mln zł). Pod względem wielkości jest  to wartość  
zbliżona – co może być pewnym zaskoczeniem – do globalnej wielkości wydatków ponoszonych przez 

wystawców, których wydatki na targach to kwota około 482,2 mln zł, a uwzględniając szacunki dokonane w 

formie przedziałowej wyniosły one od 414,6 do 549,8 mln zł (tabela 4.4.).  

 

Tabela 4.3. Kwantyfikacja wpływu przemysłu targowego na gospodarkę – wydatki zwiedzających (z 
zastosowaniem wskaźnika Z) 

Rodzaj estymacji Punktowa Przedziałowa 

Poziom analizy Wielkość wydatków (w złotych) 

Poziom 1 677 222 574 445 779 999 

Poziom 5 446 396 518 378 650 203 514 142 833 

 

Tabela 4.4. Kwantyfikacja wpływu przemysłu targowego na gospodarkę – wydatki wystawców (z 
zastosowaniem wskaźnika W) 

Rodzaj estymacji Punktowa Przedziałowa 

 Poziom analizy Wielkość wydatków (w złotych) 

Poziom 1 15 606 278 13 419 265 17 793 290 

Poziom 5 482 214 861 414 638 840 549 790 851 

 

5. Efekty ilościowe podatków  od podmiotów przemysłu targowego  

5.1. Podstawowe założenia zastosowanej procedury kwantyfikacji  
Przemysł targowy implikuje korzyści zarówno dla budżetu państwa, jak i budżetów miast targowych. 

Dla celów niniejszego opracowania, podjęto próbę oceny korzyści dla budżetu państwa z tytułu: 

� płatności podatku dochodowego od osób prawnych (ang. CIT - Corporate Income Tax) organizatorów 

targów, przedsiębiorstw usług targowych (PUT) oraz hoteli, czyli reprezentantów dalszego otoczenia 

targów, 

� płatności podatku dochodowego od osób fizycznych (ang. PIT - Personal Income Tax) zatrudnionych w 

w/w przedsiębiorstwach. 

Pomimo dominującego udziału podatków pośrednich, z uwagi na charakter oraz trudności w określeniu 

jaka część wpływów z tytułu podatku VAT wynika z działalności przedsiębiorstw tworzących przemysł 

targowy, dla celów niniejszej analizy, pominięto jego szacowanie. 

Strumień efektów ilościowych podatków (CIT i PIT) wyznaczono dla trzech najważniejszych grup 

podmiotów tworzących przemysł targowy w Polsce, którymi są:  
a)  przedsiębiorstwa targowe,  

b)  przedsiębiorstwa usług targowych (PUT-y), 

c)  hotele reprezentujące dalsze otoczenie targów. 
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Oszacowania wielkości podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) dokonano w oparciu o  

źródła pierwotne w postaci sprawozdań finansowych oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzone wśród 

reprezentantów tych podmiotów. Ponadto - w zależności od rodzaju podmiotu –  w analizie wykorzystano 

następujące wielkości:  

a)  przedsiębiorstwa targowe: przychody ze sprzedaży, koszty działalności operacyjnej, podatek dochodowy, 

b)  przedsiębiorstwa usług targowych (PUT-y): przychody ze sprzedaży (w tym dla przemysłu targowego), 

szacowana rentowność sprzedaży, 

c)  hotele reprezentujące dalsze otoczenie targów: rentowność obrotu netto dla hotelarstwa i gastronomii, 

Oszacowania wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) dla  wyodrębnionych grup 

podmiotów dokonano na podstawie danych dotyczących średniorocznego zatrudnienia w analizowanych 

przedsiębiorstwach oraz średniego poziomu płacy.  

5.2. Kwantyfikacja efektów ilościowych podatków od podmiotów przemysłu targowego 
w wyrażeniu wartościowym 
 

Prezentowane wyliczenia mają szacunkowy charakter z  uwagi na  występujące braki danych w 

informacjach zbieranych w ramach badań ankietowych i brak możliwości przeprowadzenia badań na 

reprezentatywnej próbie badawczej. Informacje na temat wysokości zebranych podatków od osób prawnych i 

fizycznych przedstawia tabela 5.1. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że najbardziej „dochodotwórczą” grupą podmiotów przemysłu 

targowego, a więc w kategoriach zasilania finansowego wywierającą największy wpływ na gospodarkę, są 
przedsiębiorstwa targowe zrzeszone w PIPT. Jak pokazuje analiza danych z lat 2004-2008,  odprowadzają one 

do urzędów skarbowych podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości około 10,3 mln zł rocznie. 

Natomiast  podatek dochodowy od osób fizycznych w skali roku wynosi  w ich przypadku około 4,0 mln zł. 
Dane z  badań ankietowych uzupełnione o dane statystyczne pokazują, że łączny wypracowywany zysk 

brutto wszystkich przedsiębiorstw usług targowych w zakresie  działalności na rzecz przemysłu targowego 

wynosi około 31,0 mln zł rocznie. Przyjmując założenie, że stawka podatku dochodowego od osób prawnych 

wynosi 19%, szacuje się, że PUT-y przekazują do urzędów skarbowych z tego tytułu rocznie około 5,9 mln zł. 
Na podobnym poziomie kształtuje się także wartość podatku dochodowego od osób fizycznych w tych 

przedsiębiorstwach. Jego wartość wynosi około 5,9 mln zł rocznie. 

Szacowana kwota podatku od osób prawnych płacona przez hotele w związku z uzyskiwaniem 

przychodów z tytułu wynajmowania pokoi dla gości targowych wynosi około 1,2 mln zł. Oszacowana kwota 

podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła około 1,6 mln zł. 
 

Tabela 5.1 Kwantyfikacja wpływu przemysłu targowego na gospodarkę – podatki podmiotów przemysłu 
targowego  

CIT PIT 
Podmioty 

Wartość podatków (w złotych) 

przedsiębiorstwa targowe 10 300 000 4 000 000 

przedsiębiorstwa usług targowych (PUT-y) 5 900 000 5 909 217 

reprezentanci dalszego otoczenia -  hotele  1 158 806 1 637 508 

6. Analiza wpływu przemysłu targowego w Polsce na gospodarkę  - zestawienie 
zbiorcze efektów ilościowych  

Z przeprowadzonej analizy wynika, że szacowane roczne wydatki wszystkich wystawców i 

zwiedzających biorących udział w targach organizowanych przez przedsiębiorstwa zrzeszone w PIPT wynoszą 
953,4 mln zł,  przy czym 53,2% tej kwoty, tj. 507,0 mln zł  stanowią wydatki wystawców, które ponoszą oni na  

zakup różnego rodzaju usług w związku z udziałem w imprezach wystawienniczych oraz pobytem przed- i w 

czasie ich trwania w mieście targowym.  

 

Tabela 6.1. Kwantyfikacja wpływu przemysłu targowego na gospodarkę – zestawienie zbiorcze 
 

Efekty ilościowe wydatków mln zł % 

Wydatki, w tym: 953,4 100,00
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zwiedzający 446,4 46,8

wystawcy  507,0 53,2

Podatki (CIT +PIT), w tym: 28,9 100,00

przedsiębiorstwa targowe 14,3 49,5

PUT-y 11,8 40,8

reprezentanci otoczenia - hotele 2,8 9,7

SUMA: Wydatki + Podatki 982,3  
  

Wydatki zwiedzających to kwota 446,4 mln zł, co stanowi 45,4% ogólnej sumy wydatków 

ponoszonych przez wystawców i zwiedzających z tytułu udziału w imprezach wystawienniczych. Należy 

podkreślić, że pomimo tego, że „przeciętny” zwiedzający w porównaniu z „przeciętnym” wystawcą ponosi 

niższe koszty jednostkowe (w jego przypadku nie występują koszty związane z organizacją i obsługą stoiska 

targowego, które obciążają budżet targowy wystawcy w nieporównywalnie większym stopniu niż wydatki na 

usługi konsumpcyjne), to jednak ogromna „masa”, jaką pod względem liczebności tworzą zwiedzający, 

przekłada się na skalę ponoszonych przez nich wydatków w ujęciu globalnym. 

Na tle wydatków generowanych przez zwiedzających i wystawców strumień efektów ilościowych w 

postaci podatków od osób prawnych (CIT) i podatków od osób fizycznych (PIT) od trzech najważniejszych grup 

podmiotów przemysłu targowego jest stosunkowo niewielki i wynosi 28,9 mln zł, z czego  relatywnie najwięcej 

(blisko połowę) stanowią wpływy z tytułu podatków od  przedsiębiorstw targowych (14,3 mln zł) 

 

III Uzupełnienie efektów ilościowych o szacunek wydatków 
i podatków sfery targów nie zrzeszonych w Polskiej Izbie Przemysłu 
Targowego 

Dla celów przedmiotowego opracowania podjęto próbę oszacowania rozmiarów rynku nie 

monitorowanego przez PIPT. Z uwagi na brak dokładnych danych o wszystkich przedsiębiorstwach targowych 

w Polsce, zarówno dotyczących ich ilości, jak i zakresu prowadzonej działalności wyrażonej między innymi w 

przychodach ze sprzedaży, wynajętej powierzchni targowej, liczbie wystawców i zwiedzających, dla celów 

niniejszego opracowania wykorzystano szacunkowe dane pozyskane od Zarządu PIPT dotyczące organizatorów 

targów nie zrzeszonych w Izbie. 

Podobnie, jak w części empirycznej  opracowania, w celu oszacowania udziału w rynku wykorzystano 

cztery najbardziej istotne parametry opisujące działalność targową, a mianowicie:  

� całkowitą wynajętą powierzchnię targową w m², 

� liczbę wystawców, 

� liczbę zwiedzających, 

� liczbę zorganizowanych targów. 

Każdy z tych parametrów został wyliczony w oparciu o pozyskane i zweryfikowane przez 

Zleceniodawcę dane.  

Analiza danych dotyczących rynku poza PIPT wskazuje, że istnieje kilka liczących się podmiotów na 

rynku targowym w Polsce, do których zaliczyć należy Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych 

z Torunia, Centrum Targowe Chemobudowa Kraków S.A. i Centrum Targowe Expo Silesia. Znacznie mniejsza 

jest skala działalności pozostałych organizatorów targów, stanowiących głównie ośrodki doradztwa rolniczego, 

izby gospodarcze i stowarzyszenia branżowe, centrale handlu zagranicznego, czy też firmy specjalizujące się 
w bardzo wąskich wycinkach branżowych. Związana jest ona na ogół z organizacją jedynie jednej, maksymalnie 

dwóch imprez rocznie i dotyczy rynku lokalnego. 

Biorąc pod uwagę poszczególne parametry charakteryzujące działalność targową, szacuje się, że udział w rynku 

PIPT wynosi 66 % całego rynku targowego w Polsce.  

Z tego wynika, że w celu skwantyfikowania wpływu całego przemysłu targowego w Polsce, wszystkie 

uzyskane wyniki (zarówno dotyczące wydatków, jak i podatków), należy przemnożyć przez wskaźnik 1,52 

(=100/66). 
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Suplement do efektów ilościowych 
 

Analiza ilościowa prowadząca do sumarycznego ujęcia następstw funkcjonowania przemysłu 

targowego dla gospodarki oparta została na generowaniu strumieni pieniężnych generowanych poprzez wydatki 

konsumpcyjne wystawców i zwiedzających oraz przez ich wydatki biznesowe. 

Rezultaty badań opinii prezydentów miast pozwalają uwzględnić, choć w niepełnym wymiarze także 

poziom nakładów inwestycyjnych sektora targowego oraz innych inwestycji nie obojętnych dla podmiotów 

tworzących ów sektor. 

Z analizy nakładów inwestycyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2008 i planowanych na lata 2009-

2010 odnoszących się do: 

� inwestycji sektora targowego, 

� inwestycji pośrednio związanych z targami, 

� inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej badanych miast – ośrodków targowych, 

� uzyskano określone kwoty. 

 Odzwierciedlają one jedynie pewną część zrealizowanych i planowanych inwestycji we wszystkich 

badanych miastach, wobec braku jakichkolwiek przedmiotowych wartości dla Warszawy i Krakowa i 

wybranych tylko wartości dla Poznania.  

 Średnia roczna wartość nakładów inwestycyjnych sektora targowego dla Łodzi i Kielc przyjmuje 

poziom 35 138 tys. zł rocznie. 
Średnia roczna wartość nakładów inwestycyjnych pośrednio związanych z targami ( dla Łodzi przyjmuje poziom 

415 038 tys. zł  
Średnia roczna wartość nakładów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury technicznej dla Poznania, Łodzi i 

Kielc  przyjmuje poziom 632 475 tys.. zł  
 

 Przy braku danych o trzech wskazanych rodzajach inwestycji z Poznania i Warszawy można, bez 

ryzyka popełnienia przeszacowania przyjąć, że dla bardziej adekwatnego odzwierciedlenia poziomu inwestycji 

kwoty powyższe można co najmniej podwoić. 
 Oznacza to, że średnioroczne nakłady inwestycyjne sektora targowego mogą sięgać co najmniej 

poziomu 70 276 tys. zł. 
 Średnioroczne nakłady na inwestycje pośrednio związane z targami sięgałyby 830 076 tys. zł lecz 

zakładając, że maksymalnie 20% ich poziomu związana jest z targami uzyskujemy kwotę 166 015 tys. zł  

 Średnioroczne nakłady na inwestycje infrastruktury technicznej sięgałyby 1 264 950 tys. zł lecz 

zakładając, że są one stymulowane funkcjonowaniem sektora targowego w 10% uzyskujemy kwotę 126 495 
tys. zł. 

Reasumując efekty ilościowe funkcjonowania przemysłu targowego dla gospodarki mogą sięgać 
poziomu wyższego o około 362,8 mln zł niż wynika to z wartości wcześniej wyliczonych  . 

  

 

*        *        *        *        * 

 
P o d s u m o w a n i e  

 

1. Strumień efektów ilościowych z wydatków wystawców i zwiedzających 953,4 mln zł 

2. Strumień efektów ilościowych z podatków 

PIT    17,4 mln zł 

CIT    11,5 mln zł 

3. Oszacowanie efektów ilościowych z wydatków i podatków  

z działalności podmiotów niezrzeszonych w PIPT   510,8 mln zł 

4. Wartość nakładów inwestycyjnych związanych z targami   362,8 mln zł 

 

Nie sumując wyżej zestawionych kwot ze względu na różny zakres i stopień szczegółowości ich 

wyliczeń i szacunków możemy uzyskać wyobrażenie o przedziale efektów ilościowych targów dla gospodarki 
na poziomie między: 

 

1,8 – 2 mld zł 

Podkreślić należy, że ze względu na brak możliwości oszacowania skłonności do konsumpcji (do 

oszczędzania) podmiotów uzyskujących przychody nie zbadano efektów mnożnikowych, wywołanych 

funkcjonowaniem sektora targowego, czyli tzw. efektów  indukowanych. 

 


