
Koronawirus a straty w polskiej branży targowej. 
Wyniki badania ankietowanego przygotowanego przez Polską Izbę Przemysłu 

Targowego



Dziękujemy wszystkim firmom, które 
wzięły udział w badaniu ankietowym.

Badanie zostało przeprowadzone między 
13-18 marca 2020.

219 firm rynku targowego 

odpowiedziało na postawione w ankiecie 
pytania.

Przy założeniu, że szacunkowa liczba firm 
w branży targowej to ponad 500, 

w badaniu uczestniczyło ok. 40% rynku.



Najliczniejszą grupę 
stanowią firmy 
projektujące i budujące 
stoiska targowe - ponad 
80%. 
Organizatorzy targów 
stanowią 10% badanych 
firm rynku targowego. 



Wśród firm 
reprezentujących rynek 
targowy przeważają firmy 
micro, zatrudniające na 
etacie do 9 pracowników 
- ponad 60%. 
Małe przedsiębiorstwa, 
zatrudniające do 50 osób 
stanowią ponad 30% firmy 
w branży. 
Średnie firm (do 250 
pracowników) to ok 6%. 
1,4% stanowią duże 
przedsiębiorstwa, w 
których na etatach 
pracuje ponad 250 osób.



Konsekwencje 
rozprzestrzeniania się 
koronawirusa dla branży 
targowej są bardzo 
negatywne. Ponad 38% 
straciło od 71-90% swoich 
imprez. Jednak w 
przypadku ponad 46% 
firm zostały odwołane lub 
przesunięte na jesień 
2020 wszystkie imprezy 
targowe w miesiącach 
luty-czerwiec 2020, w 
które firmy te były 
zaangażowane. Oznacza 
to, że prawie 85% firm 
branży targowej straciło 
jedyne źródło przychodu..



Skutki odwołania targów 
w miesiącach luty-
marzec szacowane są na 
setki tysięcy złotych, 
a w wielu przypadkach 
nawet na miliony złotych. 
Ponad 41% ankietowanych 
firm ocenia poziom 
utraconych wpływu na 
dzień 15 marca do 250 
000 zł. Straty do 500 000 
zł, do 1 mln zł oraz 
powyżej mln złotych 
deklaruje mniej więcej 
podobny % firm od 18,7 do 
20,05%.



Firmy obawiają się o swoją 
kondycję finansową w 
przypadku przedłużenia się do 
września 2020 obecnej 
sytuacji, w której odwołane są 
już wszystkie imprezy 
targowe. Prawie 47% 
ankietowanych firm szacuje 
poziom utraconych wpływu 
między 1 a 5 mln złotych. 11% 
firm ocenia te straty na 
poziomie 5 -10 mln zł, a 5% 
nawet do 20 mln. Wśród firm 
branży targowej ok 1,8% 
obawia się strat nawet 
powyżej 50 mln złotych.



Miesięczne koszty stałe utrzymania 
poszczególnych firm branży 
targowej różnią się od siebie 
znacząco, co wynika przede 
wszystkim 
z rodzaju wykonywanej przez firmę 
działalności oraz wielkości firmy. 
Dla ponad 60% firm miesięczne 
koszty stałe mieszczą się w 100 000 
zł. Dla prawie 20% to kwoty nawet 
do 250 000 zł miesięcznie. 10,5% firm 
wskazuje na poziom do 500 000 zł 
miesięcznie. Zauważalna liczba firm, 
stanowiąca 4,6% ankietowanych 
ocenia swoje miesięczne koszty 
stałe na powyżej 1 mln. złotych. 

Z osobnego badania ankietowego 
wynika, że branża targowa w czasie 
obecnego „przestoju” traci nawet 
150 mln zł. Miesięcznie.



Miesięczne zobowiązania 
firm, które wzięły udział w 
badaniu, związane ze spłatą 
rat kredytowych 
i leasingowych w ponad 87% 
przypadków wynoszą 
maksymalnie 100 000 zł, 
w 8,2% to koszty do 
maksymalnej wysokości 
250 000 zł. 



Wśród badanych firm branży 
targowej przeważa opinia (50,2%), 
iż aktualna sytuacja, która 
uniemożliwi organizowanie 
imprez targowych potrwa 
maksymalnie do września 2020. 
Wśród optymistów, zakładających, 
iż sytuacja poprawi się już od 
lipca 2020 jest 18,3% firm. 24,7% 
ankietowanych pesymistycznie 
zakłada wydłużenie się 
negatywnej dla branży targowej 
sytuacji do końca 2020 r. Wśród 
ankietowanych znalazły się 
również firmy 6,8%, które oceniają 
sytuację skrajnie pesymistycznie i 
uważają, że również w roku 2021 
będę nadal odwoływane imprezy 
targowe.



W celu poprawy swojej sytuacji ekonomicznej 
większość ankietowanych firm podjęła lub 
zamierza podjąć określone działania, pod 
warunkiem, że rozwiązanie te będą dostępne. 
Więcej niż połowa firm chciałaby skorzystać z 
następujących możliwości: zawieszania w opłatach 
podatków, odroczenia terminu płatności składek 
ZUS, zawieszenia spłaty rat kredytów, leasingu, i 
umorzenia należność wynikających z odroczonych 
płatności składek ZUS.
Prawie 50% firm wskazało redukcję kosztów jako 
jedną z metod umożliwiających przetrwanie w ciągu 
najbliższych 5 miesięcy.



42% firm planuje zwolnić część pracowników, a aż 
26,6% zawiesić działalność lub sprzedać firmę. 
35,3% firm planuje zmniejszyć pracownikom liczbę 
godzin pracy, a 33,8% zredukować tymczasowo 
wynagrodzenie pracownikom. Do dość często 
wskazywanych przez firmy działań (26-35% firm) 
należy zaliczyć: pozyskanie kredytu i skorzystanie z 
rządowych dopłat do kredytów, skorzystanie z 
możliwości „uwolnienia” konta VAT, uzyskanie 
wsparcie w ramach pomocy de minimis, 
skorzystanie z możliwości wcześniejszego zwrotu 
VAT, skorzystanie z możliwości odliczenia „wstecz” 
straty od dochodu, skorzystanie z możliwości 
pozyskania dla pracowników świadczeń z Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do 
wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych.



Polski rynek targowy zatrudnia ok. 20 
000 pracowników. 42% firm planuje 
zwolnić część pracowników, a aż 
26,6% zawiesić działalność lub 
sprzedać firmę, co również wiąże się 
ze zwolnieniem pracowników. 
Niepokojący jest fakt, przy założeniu 
że obecna sytuacja związana z 
koronawirusem będzie trwała przez 
najbliższe 5 miesięcy, iż aż 16,4% firm 
planuje zwolnić ponad 70% 
zatrudnionych, a 6,4% do 70% 
pracowników. Oznacza to, że już co 4 
firma rozważa zwolnienia co najmniej 
połowy swoich pracowników. O 
zwolnieniu nawet do 50% załogi myśli 
kolejne 14% ankietowanych.



Badania wyraźnie pokazują, że proponowana przez Polski Rząd „Tarcza 
Antykryzysowa” w obecnie proponowanej formie (w wersji na na dzień 18 marca 2020) jest 
niewystarczająca. Proponowane wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw jest 
niedostateczne. Głównie z powodu zwiększającej się puli niezaspokajanych 
zobowiązań, które prędzej, czy później trzeba będzie spłacić. 

- Przez kolejne tygodnie będą narastać długi przedsiębiorstw. Nawet jeśli przetrwają 
one kryzys, to zobowiązania, jakie pozostaną do spłacenia po prolongatach składek 
ZUS, podatków czy zaciągniętych kredytach spowoduje, że firmy, które (jeśli w 
ogóle) wyjdą z kryzysu, nie będą w stanie zarobić na spłatę zadłużenia, ani tym 
bardziej nie będą w stanie się rozwijać. Oznacza to, że prędzej czy później ich 
istnienie zostanie ponownie zagrożone – przewiduje Beata Kozyra – prezes 
zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego. 

Wartość polskiej branży targowej i wystawienniczej szacuje się na ok. 3 mld złotych. 
Na rynku tym operuje ponad 500 firm, a zatrudnienie w branży znajduje ok. 20 000 
osób. 

Przy obecnym poziomie proponowanego wsparcia rządowego branża targowa nie ma 
dużych szans na przetrwanie.
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