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Polska branża targowa z powodu pandemii COVID-19 oraz związanych z nią obostrzeń 
przeżywa kryzys na niespotykaną wcześniej skalę. Jako jedyna branża w Polsce od 15 miesięcy jest 
niemal w ciągłym zastoju. Od ponad 450 dni firmy branży targowej pozbawione są możliwości 
funkcjonowania i generowania przychodów i wszystko wskazuje na to, że nie powrócą do 
organizacji imprez targowych przed jesienią br., co oznacza kolejne miesiące przestoju. Branża 
targowa została odmrożona 6 czerwca b.r., więc teoretycznie targi mogą być organizowane. 
Teoretycznie, bowiem należy pamiętać, iż lato jest okresem martwym dla branży targowej, a firmy 
potrzebują co najmniej 3-4 miesięcy, aby przygotować profesjonalną imprezę targową. 

Pomimo iż ok. 75% firm branży targowej, mogło skorzystało z instrumentów pomocowych 

kolejnych tarcz rządowych 1.0-9.0 oraz Tarcz PFR 1.0 i 2.0., to wsparcie udzielone w ich ramach 

nie jest w stanie zapewnić przetrwania firmom w tak długim okresie przestoju.  

Z najnowszych badań przeprowadzonych wspólne z Urzędem Statystycznym we wrześniu 

2020 r. wynika, że sektor targów przed pandemią Covid-19 generował łączne obroty w wysokości 

prawie 5 mld zł, a do budżetu państwa co roku wpływało ok. 0,5 mld zł podatku VAT. 

Wpływało, ponieważ na skutek odwołania imprez targowych firmy branży targowej od końca 

lutego 2020 r. wciąż pozostają praktycznie bez pracy, a ich przychody od ponad 15 miesięcy 

wynoszą 0 zł. Straty branży targowej na dzień dzisiejszy wynoszą już ponad 2,2 mld zł. 

W związku z powyższym Polska Izba Przemysłu Targowego, jako jedyny oficjalny 
przedstawiciel firm branży targowej, Apeluje do Pani Marszałek oraz do Pana Premiera  
o przyspieszenie prac na procedowaniem ustawy o wyrównaniu szkód majątkowych 
wynikających z ograniczeń, nakazów lub zakazów dotyczących działalności gospodarczej 
wprowadzonych w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii, wywołanych zakażeniami wirusem SARS- CoV – 2. 
 

Proponowany poziom 70% rekompensowania szkody majątkowej, pomniejszonej  
o otrzymane bezzwrotne środki pomocowe, pozwoli firmom targowym nie tylko na uzyskanie 
płynności finansowej, utraconej na skutek obostrzeń związanych z pandemią COVID19, ale 
również na powrót do odtworzenia zasobów i potencjału - w tym poziomu zatrudnienia sprzed 
pandemii, niezbędnego do efektywnego działania, promowania polskiej gospodarki i konkurowania 
z zagranicznymi liderami branży. 



  

 Bez dalszego wsparcia finansowego branża targowa zostanie zdziesiątkowana. A to oznacza 
utratę przez Państwo jednego z najefektywniejszych narządzi odbudowy i rozwoju polskiego 
biznesu i jego pozycji na rynkach międzynarodowych. Nie udzielając rządowego wsparcia 
dedykowanego branży targowej, rząd skazuje branżę na przegraną walkę na bardzo 
konkurencyjnym międzynarodowym rynku targowym. Nie jest bowiem możliwe, aby firmy  
w takich warunkach, bez pracy, bez przychodów mogły konkurować z silnymi targowymi firmami 
Europy.  
 

Jeśli rząd pogrzebie polską branżę targową: kto odbuduje polski eksport? W jaki sposób 

rząd będzie promował polskie produkty i usługi na światowym rynku? Czy rząd będzie 

stać na to, aby polskie targi zostały przejęte przez zagraniczne, dofinansowane firmy 

targowe? Czy rząd będzie stać na utratę pozycji lidera światowej branży mebli czy 

rozpoznawalności na rynkach zagranicznych takich polskich branż, jak branża spożywcza, 

kosmetyczna, czy branża galanterii skórzanej? W jaki sposób rząd planuje zwiększenie 

popytu na innowacje dla gospodarki, co jest jednym z celów w Krajowym Planie 

Odbudowy?  

Nie ma bardziej skutecznego narzędzia promocji rodzimych produktów i usług niż targi, na 

które przyjeżdżają tysiące kupców i kontrahentów z całego świata. Nie ma bardziej efektywnego 

narzędzia transferu najnowszej myśli technologicznej i prezentacji innowacyjnych rozwiązań niż 

targi.  

Wiedzą o tym doskonale rządy krajów europejskich o wiodących gospodarkach - ochronę  

i rozwój branży targowo-kongresowej uznają za jeden z priorytetów strategii wzrostu 

gospodarczego. Świadczą o tym m. in. kwoty przeznaczone tylko i wyłącznie na wsparcie sektora 

wydarzeń, w tym branży targowej: Niemcy - 642 mln Euro, Belgia – 434 mln Euro, Włochy – 

370 mln Euro, Austria – 300 mln Euro, Francja – 200 mln Euro, Wielka Brytania (Szkocja) – 

104 mln Funtów, Dania – 80 mln Euro, Luxemburg – 60 mln Euro. 

 
Targi to niezwykle efektywny mechanizm ożywienia gospodarczego po zakończeniu 

pandemii. Teraz jednak wymagają dalszego wsparcia rządu, by dotrwać do czasu, kiedy będą mogły 
być skutecznie wykorzystane dla odbudowy polskiej gospodarki.   
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