#UratujmyTargi

PKD = Polska Klasyfikacja Dyskryminacji

LIST POPARCIA DLA KOMITETU OBRONY BRANŻY TARGOWEJ
Polska Izba Przemysłu Targowego popiera inicjatywy i żądania Komitetu Obrony Branży Targowej.
Na podstawie badań, przeprowadzonych we wrześniu br. wraz z Urzędem Statystycznym w Poznaniu, w branży
targowej działa ok. 4 500 firm w następujących segmentach:
Udział %
Szacunkowa
Tabela 1. Segmenty branży targowej
w branży
Liczba firm
Organizatorzy targów i przedstawiciele zagranicznych targów w Polsce
1,3%
58
Operatorzy obiektów targowych
0,7%
31
Firmy świadczące usługi projektowania, budowy i wyposażania stoisk targowych
80,5%
3602
Firmy usług transportu i spedycji targowej
0,2%
9
Dostawcy innych usług dla branży targów.
17,3%
774
RAZEM:
4474
100,0%
Są to firmy, dla których targi są jedynym lub przeważającym (powyżej 75%) źródłem przychodu.
Pomoc rządowa w postaci Tarczy 6.0., zakładając jako kryterium otrzymania pomocy numery PKD, wspiera branżę
targową jedynie w minimalnym zakresie, bowiem w przypadku branży targowej pomoc ta skierowana jest do firm
działających pod wiodącym numerem PKD 82.30.Z, czyli organizatorów targów.
Zgodnie z przedstawionymi danymi w Tabeli 1. firm, które są organizatorami targów jest ok. 58, co stanowi jedynie
1,3% firm branży targowej. Przyjmując, iż część z firm z pozostałych segmentów branży targowej, obok swoich usług
organizuje również targi i ma jako wiodące PKD wpisany numer 82.30.Z procent ten może wzrosnąć do 10%. Oznacza
to, że nawet 90% firm branży targowej, które mają przychody głównie z działań na rzecz targów, nie otrzyma
żadnej pomocy.
Pomimo wielu rozmów PIPT z przedstawicielami rządu oraz ministerstw nasze postulaty, aby uwzględnić w pomocy
rządowej dla najbardziej poszkodowanych sektorów również firmy targowe działające pod numerami PKD 73.11.Z.,
nie zostały wzięte pod uwagę. W związku z powyższym Polska Izba Przemysłu Targowego popiera organizację
protestu Komitetu Obrony Branży Targowej w dniu 22 grudnia 2020 r.
Polska Izba Przemysłu Targowego popiera również apel Komitetu Obrony Branży Targowej, który walczy o to, „żeby
nie numer PKD, a faktyczne spadki obrotów, decydowały o pomocy publicznej dla firm! Pomoc powinna trafiać do
faktycznie poszkodowanych, a nie pomijać potrzebujących tylko dlatego, że mają przypadkowo nadany numer PKD!”
Popieramy postulaty KOBT oraz deklarujemy pełne wsparcie dla Jego działań. To od istnienia tego sektora rynku
zależy efektywna odbudowa polskiej gospodarki po kryzysie związanym z pandemią koronawirusa.
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