Nemzetközi konferenciák 2000
A Nemzetközi Szervezetek Szövetsége (UIA) elkészítette statisztikáját a 2000ben megrendezett nemzetközi konferenciákról. Az UIA kritériumai szerint csak
a legalább öt nemzetet képviselı 300 fı részvételével – akiknek legalább 40%-a
külföldi -, és a legalább 3 napig tartó ülések kerülnek e statisztikában
számbavételre. A nemzetközi szervezetek 180 országban több mint 9400
kongresszust tartottak, ami a megelızı évhez képest 0,54%-os növekedést
jelent.
A kontinensek között enyhén (-0,45%) csökkent, de stabil Európa vezetı
szerepe, mert az összes ülés 56,19%-át rendezték kontinensünkön.
Az országok ranglistáján továbbra is az USA, Franciaország és Anglia vezet.
Magyarország megmaradt a 21. helyen, a megrendezett ülések számát tekintve
világpiaci részesedésünk 1,21%. Érdemes megemlíteni, hogy a szomszédos
országok közül Ausztria a 12., Csehország pedig a 29. helyen áll, a többi ország
nincs ott az elsı 50 között.
A nagy koncentrációt jellemzi, hogy az összes ülés több mint felét (54,75%) a
listát vezetı elsı 10 országban rendezték meg. (Ezek: USA, Franciaország,
Anglia, Németország, Olaszország, Ausztrália, Hollandia, Spanyolország,
Belgium, Svájc), részesedésük a világpiacból 2,59% - 13,81% között mozog.
A városok ranglistája jóval kisebb koncentrációt mutat, mert itt az elsı tízben
csak az összes ülés 15,95%-át tartották. Az élen némi átrendezıdés mutatkozik,
Párizst Brüsszel, London és Bécs követi. Budapest 2000-ben megırizte 13.
helyét, s ez a világpiac 0,99%-át jelenti fıvárosunknak. A környezı városok
konkurenciája nem erıs, a 4. helyezett Bécs mellett csak Prága van a 22. helyen
az elsı 50 között.
Általánosságban megfigyelhetı Észak-Amerika és Ausztrálázsia, illetve ezen
területek városainak növekvı szerepe.
Ami a konferenciák nagyságát illeti, az összes ülés 63,17%-án 500 fınél
kevesebb delegátus vett részt. Ellenpólusként érzékelhetı, hogy arányaiban
növekszik az 1000 fınél nagyobb ülések száma és stabilan nı – jóllehet
részaránya mindössze 5,6% - a 3000 fıs nagyságrendet meghaladó nemzetközi
konferenciák száma.
Az összes ülés 15,97%-át kísérte kiállítás, s a növekedés évente több mint egy
százalék.

A konferenciák szezonalitása a szokásos: a legerısebb hónap a szeptember, azt a
május, a június és október követik. A legkisebb ülésezési kedvet a január
mutatja.
Az ülések átlagos idıtartama nem változott, az évek óta 4 nap.
Az elırejelzések az itt jelzett trendek stabilitását mutatják. De a legfontosabb
stabilitást maguk a konferenciák jelentik, ugyanis néhány korábbi elırejelzéssel
szemben nem törtek elıre a telekonferenciák, hanem megmaradt és erısödik az
igény a személyes találkozásra.
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