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polska branża targowa generująca rocznie kilka miliardów zł przychodów znalazła się w groźnym
położeniu. Od Pani decyzji zależy, czy sytuacja będzie dalej się pogarszać, czy stanie się szansą
i bodźcem do rozwoju polskiej gospodarki. Polski przemysł spotkań to gałąź gospodarki, która
odpowiada za budowę relacji, tworzenie zaufania oraz kojarzenia partnerów biznesowych. Przy
strategicznych decyzjach rynek ten może w najbliższych miesiącach i latach urosnąć wielokrotnie.
Repozycjonując polskich producentów i usługodawców, a w efekcie diametralnie poprawiając pozycję
Polski na światowej mapie biznesu.
Zanim to jednak nastąpi, chcielibyśmy Panią Minister poinformować o obecnej, poważnej sytuacji
w branży, która bez stosownych działań może szybko przerodzić się w dramatyczną:
•

•

•

zgodnie z informacjami, jakie otrzymaliśmy od firm zrzeszonych w Polskiej Izbie Przemysłu
Targowego, do której należą organizatorzy targów, operatorzy obiektów targowych, firm
świadczących usługi projektowania, budowy i wyposażenia stoisk, firm i usług
transportowych, jak i tysiące mikro, małych i średnich firm świadczących usługi dodatkowe,
szacują
że w krótkim czasie straty całej branży targowej mogą sięgnąć 500 mln zł;
Pragniemy podkreślić, że dla zdecydowanej większości tych przedsiębiorstw działalność
gospodarcza w branży targowej jest jedynym źródłem ich dochodów i angażują one na
bieżąco wszystkie posiadane środki finansowe, które w sytuacji, gdy ulegną zamrożeniu,
w bardzo krótkim czasie spowodują całkowitą utratę ich płynności finansowej
i niewypłacalność, a tym samym uniemożliwią ich dalsze funkcjonowanie na rynku. Konieczna
będzie redukcja kosztów, co przełoży się m.in. na zwolnienia z pracy, skutkujące utratą
środków do życia przez dziesiątki tysięcy polskich rodzin.
Obecna i ewentualnie przyszła sytuacja związana z brakiem lub odwoływaniem imprez wiąże
się nie tylko z zagrożeniem dla branży targowej, ale w połączeniu z innymi efektami może
wpłynąć na recesję licznych segmentów rynku, w tym:
o rynku hotelowego
o rynku lotniczego i transportowego
o gastronomii
o branży eventowej
o turystyki kongresowej
o rynku konferencyjnego
o całego segmentu incentive
o całego obszaru wsparcia marketingowego

Obecna sytuacja i decyzje administracyjne o odwoływaniu imprez, to gwarantowana recesja. Dlatego
zwracamy się z apelem o rozważne i przemyślane decyzje właściwych władz.
Zgadzamy się w pełni z prognozami Pani Minister, że najbliższy okres jest nie tylko zagrożeniem, ale
może być także szansą dla polskiego przemysłu. Obecna sytuacja to czas trudnych, ale niezbędnych dla
przyszłości nas wszystkich decyzji. Rozwaga i odpowiedzialność Pani działań będzie miała kluczowe
znaczenie dla dalszej kondycji polskiej gospodarki, w tym naszego sektora. W naszej opinii rozważne
i odpowiedzialne decyzje, podejmowane z pełnym poszanowaniem praw obywateli, wymagają także
uwzględniania skutków ekonomicznych tych decyzji. W związku z powyższym apelujemy
o uruchomienie narzędzi pokrewnych do instrumentów stosowanych w innych sektorach np.
rolniczym, które nie tylko wesprą, ale staną się impulsem dla całej branży, która choć obecnie znajduje
się w trudnej sytuacji, może stać się lokomotywą polskiego rozwoju gospodarczego na najbliższe lata.
W naszej ocenie realizacja tej wizji strategicznej wymaga podjęcia następujących kroków:
1. Uruchomienia w krótkim terminie instrumentów finansowych i pozafinansowych
utrzymujących płynność finansową przedsiębiorców, a tym samym wzmacniających ich
konkurencyjność na rynkach międzynarodowych w obecnej sytuacji rynkowej, takich jak:
• jednorazowe doraźne bezpośrednie wsparcie finansowe z budżetu Państwa;
• uruchomienie przez państwowe instytucje finansowe, takie jak Bank Gospodarstwa
Krajowego, łatwo dostępnych, niskooprocentowanych linii kredytowych;
• zapewnienie ulg / zwolnień w spłacie zobowiązań podatkowych (CIT);
• zapewnieniu bezodsetkowego odroczenia płatności składek ZUS dla ww. firm;
• uproszczenie i przyspieszenie procedur uzyskania ewentualnych odszkodowań, ulg
podatkowych, czy odroczenia spłat zobowiązań ZUS dla indywidualnych przedsiębiorstw
poszkodowanych przez sytuację związaną z koronawirusem, o które prosimy wyżej.
2. Wsparcia lub nawet zaangażowania się Ministerstwa Rozwoju na rzecz istniejących rozwiązań
przemysłu spotkań, które ułatwią nawiązywanie nowych kontraktów polskich przedsiębiorców
na rynku wewnętrznym, jak i ich ekspansję na rynki międzynarodowe. Zwracamy przy tym
uwagę na istotną rolę, jaką pełni przemysł spotkań, które może być szansą ekspansji
i rozwoju polskiego przemysłu;
W naszej ocenie pierwsze efekty realizacja powyższej wizji powinny pojawić się już w ciągu kilku
najbliższych miesięcy. Jak Pani Minister wielokrotnie podkreślała w swoich publicznych
wypowiedziach, rozwój wymaga inwestycji, odwagi i innowacyjności. Naszym zdaniem uruchomienie
instrumentów finansowych w trudnej sytuacji na rynkach międzynarodowych, to inwestycja w polski
potencjał branży i stworzenie szansy na jego ekspansję. Nie jest to zapomoga ani koszt dla budżetu
państwa. Obecnie cały przemysł w Europie jest osłabiony, wygra ten, kto pierwszy dostrzeże, że
inwestycje poczynione obecnie, przełożą się bezpośrednio na rozwój gospodarczy całego kraju.
Najbliższe miesiące pokażą, kto stanie się liderem w najbliższej dekadzie. Włochy, Wielka Brytania, za
sprawą banków, uruchamiają specjalne linie kredytowe dla przedsiębiorców. Naszym zdaniem – i to
znajduje się w naszej propozycji – nie tylko pieniądze, ale przyjazny klimat i wsparcie Ministerstwa
Rozwoju spowodują, że Polska znajdzie się w awangardzie światowych gospodarek. Jest to spójne
z dotychczas realizowaną polityką polskiego rządu, który konsekwentnie wzmacniał poszczególne
sektory polskiej gospodarki. Sektor bankowy to krwioobieg gwarantujący dopływ gotówki, sektor
energetyczny to rdzeń napędzający produkcję. Mamy finansowanie, mamy przemysł i źródła energii,
potrzebujemy klamry spinającej dopinanie kontraktów i w pełni wykorzystania tego potencjału.
W związku z tym oferujemy wykorzystanie potencjału branży targowej, w tym naszych kompetencji,
wiedzy eksperckiej, znajomości rynków zagranicznych, sieci przedstawicieli handlowych, a także
sprawdzonych formatów machmakingowych. Mam na myśli takie działania, jak wystąpienia targowe,

misje gospodarcze zagranicznych klientów i mediów branżowych do Polski, programy
hostedbyuersowe i wszelkie inne instrumenty, które pozwalają na budowanie nowych relacji
biznesowych i zawieranie kontraktów. Jako ekspert ze stuletnim doświadczeniem
w branży targowej, deklarujemy pełną gotowość do udziału w pracach legislacyjnych związanych
z naszą branżą, w tym także w pracach na ewentualną nowelizacją specustawy z dnia 2 marca 2020 r.
związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi.
Najbliższe miesiące mogą zadecydować o długofalowym sukcesie polskiego przemysłu, w tym
sektorów: spożywczego, meblowego, przemysłowego, odzieżowego i wielu innych, które dzięki
działaniom rządu dysponują już odpowiednim potencjałem, ale cały czas nie mają odpowiednich
kontraktów, żeby w pełni ten potencjał wykorzystać. Zdajemy sobie sprawę, że decyzje te wymagają
siły, wiedzy i determinacji, ale także odpowiedniego wsparcia środowisk. Pragniemy zapewnić, że
jesteśmy partnerem, który będzie aktywnie wspierał wysiłki Pani Minister w zakresie przedmiotowym
niniejszego listu.
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