Polska wysoko w Rankingu UIA 2020
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17 czerwca 2021 UIA (Union of International Assiociations) opublikowała swój ranking „62
International Meetings Statistics Report” (dane za 2020), w którym Polska mimo trudnego
roku i 80 procentowego spadku (pierwsze dane z Raportu POT) zanotowała wzrost w
stosunku do roku poprzedniego.

Raport UIA 2020 uwzględnia 471 800 spotkań, zorganizowanych w 256 krajach, w 11
647 miastach, przez 27 465 organizacji międzynarodowych. Zawiera również dane
historyczne (od 1850 roku do 2020 roku) oraz szczegółowe dane za rok 2019 jako
„ostatni dobry rok” przed kryzysem, a także analizę spotkań i wydarzeń odbytych w
2020 roku.
Jak podaje UIA w ciągu ostatnich 20 lat niekwestionowanym liderem rynku jest
Europa, która przyjęła 53 proc. spotkań i wydarzeń, następnie Azja – 22 proc.,
Ameryki - 18 proc. , Afryka – 4 proc. i Australia/Oceania – 3 proc.
W pierwszej 5. miast w Europie w ostatnim dwudziestoleciu nie znalazło się jednak
żadne miasto w Polsce. Najpopularniejszymi miastami okazały się: Bruksela, Paryż,
Wiedeń, Genewa i Londyn. Najwięcej spotkań odbyło się we Francji, Belgii,
Niemczech, Wielkiej Brytanii i Włoszech.
W latach 2001-2020 najwięcej odbyło się spotkań stowarzyszeń trwających 3 dni 26,1
proc. , następnie 4 dniowych – 19,8 proc. i 2 dniowych 18,4 proc. Natomiast spotkań
1- i 5 – dniowych było po ok 13 proc.
Warto podkreślić, iż w rankingu za ostatnie 20 lat wśród 30 zaprezentowanych krajów
Polska uplasowała się na 23 miejscu, Węgry zajęły 29. lokatę, a Czechy - 30. Ta
wysoka lokata to bez wątpienia zasługa całej polskiej branży spotkań i dowód na jej
dużą transformację w ostatnim dwudziestoleciu.
W pandemicznym roku 2020 roku Polska z 30 wydarzeniami (spełniającymi kryteria
UIA) uplasowała się na 23 miejscu w rankingu światowym prezentującym 100 państw.
To o 1 miejsce wyżej aniżeli w 2019 roku, przy jednoczesnym spadku
zaklasyfikowanych wydarzeń.
Wśród 100 miast z całego świata w 2020 roku najlepszą pozycję wśród polskich miast
uzyskał Kraków – 48 pozycja (w 2019 – 51 miejsce) z 12 spotkaniami. W rankingu
znalazła się również Warszawa – 74 pozycja (w 2019 – 41 miejsce) z 8 spotkaniami.
Z kolei na tle Europy Polska zajmuje 15. pozycję na 42 państwa uwzględnione w
rankingu. Natomiast wśród 51 miast europejskich, polskie metropolie zajęły
odpowiednio 29. (Kraków) i 37. (Warszawa) miejsce.
UIA udostępnia pełną treść raportu, na stronie www.uia.org , po zalogowaniu się na
profil członkowski.

UIA jest instytutem badawczym oraz centrum dokumentacyjnym, który od ponad 100
lat zbiera i przekazuje informacje o rynku międzynarodowych spotkań stowarzyszeń
pozarządowych i organizacji międzyrządowych oraz o kierunkach i trendach w jego
rozwoju. Swój ranking „International Meeting Statistics Report” tworzy na podstawie
zgromadzonych danych o międzynarodowych spotkaniach spełniających jednocześnie
4 kryteria: trwają co najmniej 3 dni, skupiają min. 300 uczestników, uczestnicy
pochodzą z min. 5 krajów, przynajmniej 40% uczestników pochodzi z zagranicy.
Polska Organizacja Turystyczna, z działającym w jej strukturach Poland Convention
Bureau, od 2011 roku jest członkiem UIA.
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