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Raport EMECA – Stowarzyszenia Głównych Centrów Targowych, 25 czerwca 2018 r. 

Prezentacja wyników badania EMECA 

Ponad 120 mld euro – to efekt społeczno – gospodarczy wywołany działalnością obiektów targowych zrzeszonych w  
EMECA – Stowarzyszeniu Głównych Europejskich Centrów Targowych  

                    

Plansza. Przemysł targowy. Obiekty targowe i ich powierzchnia wystawiennicza. 
*Źródło: World Map of Exhibition Venues, 2017; UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego. 
 
Obiekty targowe odgrywają ważną rolę polegającą na dynamizowaniu gospodarek, co znacznie podnosi ich wartość jako miejsca gdzie stykają się podaż i popyt 
towarów i usług  w wielu sektorach działalności gospodarczej. Obiekty targowe kreują bieguny  aktywności gospodarczej, która wspiera rozwój infrastruktury 
(transport, telekomunikacja, szeroko rozumiane usługi) oraz przyczyniają się do rozwoju pewnych kluczowych sektorów gospodarki, takich jak turystyka, kultura i 
wypoczynek.  
Rola jaką odgrywa sektor obiektów targowych, jest niezmiernie istotna w Europie, co podawały kilkakrotnie badania opublikowane przez UFI - Światowe 
Stowarzyszenie Przemysłu Targowego. Europa jest najważniejszym regionem światowego przemysłu targowego pod względem jakości i wielkości powierzchni 
wystawienniczej.  
Jeśli chodzi o potencjał obiektów targowych, pomimo że są one mocno rozproszone, to Europa jest wiodącym regionem na świecie pod względem liczby obiektów 
oraz wielkości powierzchni wystawienniczej jaką one dysponują.   

22 duże, wiodące w Europie obiekty targowe zjednoczone pod szyldem organizacji EMECA – Stowarzyszenia Głównych Europejskich 
Centrów Targowych, generują znaczący efekt społeczno – ekonomiczny związany z ich funkcjonowaniem w najbliższym otoczeniu 
ośrodka, a także w dalszym otoczeniu – w regionie, w kraju i na szczeblu ponadnarodowym.  

Nowe badanie nt. oddziaływania targów, przeprowadzone przez instytut KPMG na zlecenie EMECA, ujawnia siłę gospodarczą 
przemysłu targowego w Europie, a w szczególności siłę oddziaływania obiektów zrzeszonych w EMECA.  

Efekt gospodarczy wywołany działalnością członków EMECA szacowany jest na 120 638 mln euro, podczas gdy 
oddziaływanie całego europejskiego przemysłu targowego szacuje się na 303 052 mln euro.  
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Wyliczony na podstawie danych za 2016 rok na kwotę 120 638 mln euro, efekt społeczno - gospodarczy wywołany działalnością 22 
centrów targowych, członków EMECA, jest równy połowie produktu krajowego brutto takiego państwa jakim jest Finlandia. 
Całkowita wartość oddziaływania przemysłu targowego w regionie geograficznym Europy wyliczona została na 303,052 mln euro, 
co równa się mniej więcej produktowi krajowemu brutto Danii.  

         

Plansza. Całkowity efekt społeczno – gospodarczy wywołany działalnością obiektów targowych członków EMECA – w tym efekt bezpośredni, efekt pośredni i efekt 
indukowany z tytułu płac, dostawców oraz inwestycji, podatków, wydatków zwiedzających i wystawców wyniósł 120 638 mln euro. Efekt wygenerowany przez 
członków EMECA dzięki dostawcom, inwestycjom, wypłatom wynagrodzeń wpłatom do budżetu publicznego oraz wydatkom wystawców i zwiedzających  
związanych z targami – wyniósł 101 445 mln euro. Wartość wpłaconych podatków wyniosła 19 193 mln euro. 

       

Plansza.  Jeśli przyjmiemy, że wpływ jest proporcjonalny do wielkości powierzchni wynajętej przez wystawców (netto) w obiektach targowych, co może być dobrym 
wskaźnikiem poziomu aktywności obiektów, to wpływ generowany przez wszystkie obiekty w Europie osiągnie wartość 303 052 mln euro, tj. zbliżoną do wartości  
produktu krajowego brutto Danii.  

*Szacunki oparto na wielkości powierzchni netto wynajętej dla rynku europejskiego, podanej w Raporcie UFI Euro Fair Statistics, oraz na informacji o powierzchni 
netto wynajętej  przez członków EMECA. Uwzględnione kraje to: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, 
Luksemburg, Mołdawia, Monako, Montenegro, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Holandia, Ukraina.  



3 
 

„Efekt  wytworzony tylko przez samych członków EMECA stanowi 40% wpływu społeczno – gospodarczego wyliczonego dla całego 
przemysłu targowego Europy. To fantastyczny wynik, który potwierdza wiodącą pozycję obiektów targowych zrzeszonych w 
EMECA”, powiedział Claude Membrez, Prezydent EMECA i dyrektor zarządzających Palexpo Geneva.  

Przemysł targowy w Europie: wielkość, jakość i efekt mnożnikowy 

Europa jest najważniejszym na świecie regionem działania przemysłu targowego, zarówno w kategorii jakości 
jak i wielkości. Trzydzieści osiem z sześćdziesięciu dwóch obiektów targowych na świecie o wielkości ponad 
100 000 mkw. znajduje się w Europie. Członkowie EMECA zarządzają 8% (39) obiektów dostępnych w Europie 
i oferują 30% dostępnej powierzchni wystawienniczej w Europie, co stanowi 4,7 miliona mkw.  

Jeśli chodzi o jakość obiektów i targów, wystawcy i zwiedzający dają europejskim obiektom najwyższe noty, 
które świadczą o tym, że obiekty te w pełni stwarzają wybitne warunki dla biznesu i wypoczynku.  

22 członków EMECA może pochwalić się imponującą wydajnością: jest ona na drugim miejscu, jeśli chodzi o 
efekt mnożnikowy, który wynosi 2,22, zaraz za europejskim przemysłem chemicznym  (efekt mnożnikowy 2,7), 
który to, według danych Eurostatu, jest sektorem o najwyższym efekcie mnożnikowym, zaś przed przemysłem 
budowlanym, którego efekt mnożnikowy wynosi 2,16.   

Metodologia i klasyfikacja wyników 

Efekty społeczno -gospodarcze liczone są w trzech rożnych warstwach: 

1. Efekt bezpośredni obejmujący całkowitą wartość podatków, bezpośrednich zakupów oraz zatrudnienia członków EMECA, 
a także bezpośrednie wydatki wystawców i zwiedzających; 

2. Efekt pośredni w postaci wydatków konsumpcyjnych osób zatrudnionych oraz działalności gospodarczej generowanej 
przez pierwszy i drugi szczebel łańcucha dostaw  (dostawców bezpośrednich i poddostawców)  

3.  Efekt indukowany związany z oddziaływaniem gospodarczym i wpływem na zatrudnienie w innych sektorach gospodarki 
w związku z rosnącym popytem ze strony podmiotów pozostałego łańcucha dostaw. 

Z całkowitej kwoty efektu 120 638 mln euro, aż 101 445 mln euro generowanych jest wskutek efektu przyciągania (klientów) i 
pochodzi od dostawców, z inwestycji, płac oraz wydatków wystawców i zwiedzających związanych z targami. Zastosowana metoda 
obliczeń pozwoliła ustalić, że efekt zatrudnienia to 495 287 etaty. Natomiast całkowity wkład do budżetu publicznego z tytułu 
podatków i ubezpieczenia społecznego szacowany jest na 19 193 mln euro. Ponad 97% tej kwoty pochodzi z podatku od towarów i 
usług związanego z oddziaływaniem. 

               

Plansza. Łączny efekt wywołany przez wydatki i inwestycje. Łączny efekt wywołany przez wydatki zwiedzających i wystawców.  
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Plansza. Wpływ gospodarczy targów. Efekt bezpośredni, pośredni i indukowany.  

Na kwotę 101 445 mln euro składają się: 
- 45 726 mln euro – efekt bezpośredni wynikający: ze sprzedaży, bezpośrednich zakupów od dostawców, bezpośrednich inwestycji obiektów targowych, wydatków 
zwiedzających i wystawców – w tym na transport, hotele, żywność i restauracje itd. 
- 24 799 mln euro – efekt pośredni wynikający z: wydatków konsumpcyjnych zatrudnionych w przemyśle targowym, aktywności gospodarczej generowanej przez 
drugi szczebel łańcucha dostaw.  
30 920 mln euro – efekt indukowany – dodatkowy efekt polegający na wzroście konsumpcji w wyniku wydatków dostawców oraz płac.  
 
Na 495 287 miejsc pracy składają się: 
- efekt bezpośredni - 10 852 zatrudnionych na pełnych etatach (osoby zatrudnione w centrach targowych zarządzanych przez członków EMECA), 
- efekt pośredni – 353 178 zatrudnionych na pełnych etatach (zatrudnienie generowane poprzez pierwszy i drugi szczebel łańcucha dostaw),  
- efekt indukowany – 131 259 zatrudnionych na pełnych etatach (dodatkowy efekt przyciągania wynikający ze wzrostu konsumpcji. 

Wystawcy i zwiedzający 

Wystawcy i zwiedzający na targach organizowanych w obiektach zarządzanych prze członków EMECA  generują efekt gospodarczy 
w wysokości 59 295 mln euro oraz 330 368 miejsc pracy, co stanowi niemal połowę całkowitego efektu. Główne wydatki wystawców 
związane są z ich aktywnością w obiekcie targowym. Same opłaty targowe oraz wydatki związane z targami  wynoszą około 40% 
całkowitych wydatków ponoszonych przez wystawców. Jeśli chodzi o zwiedzających, największe wydatki ponoszą oni na noclegi, zaś 
następnie na transport i restauracje. Przeciętnie, 90% wydatków zwiedzających generują zwiedzający międzynarodowi. Oznacza to, 
że zwiedzający krajowy  generuje efekty gospodarcze w wysokości 96 euro, podczas gdy każdy zwiedzający międzynarodowy czyni 
wydatki w wysokości 4 441 euro.  

Wpływ na poszczególne sektory gospodarki     

             

Plansza. Sektory, które czerpią korzyści z aktywności targowej.  
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36 589 mln euro, 233 419 zatrudnionych na pełnych etatach  - usługi wspierające targi (przemysł gościnny, handel, usługi napraw, usługi IT; 
18 583 mln euro, 29 824 zatrudnionych na pełnych etatach  – branża energetyczna; 
16 031 mln euro, 25 027 zatrudnionych na pełnych etatach  – branża wytwórcza (produkcja towarów, wyposażenia, górnictwo i kopalnictwo); 
16 789 mln euro, 107 117 zatrudnionych na pełnych etatach  – transport (towarów i osób, wynajem maszyn i elementów wyposażenia, usługi magazynowani); 
 5 953 mln euro, 23 511 zatrudnionych na pełnych etatach  – budynki, budownictwo, działalność deweloperska; 
 2 990 mln euro, 14 379 zatrudnionych na pełnych etatach  – usługi finansowe (banki, ubezpieczenia – na życie oraz  inne niż ubezpieczenia na życie); 
 2 217 mln euro, 41 348 zatrudnionych na pełnych etatach  – inne usługi (komunalne, społeczne i personalne); 
 1 137 mln euro, 11 926 zatrudnionych na pełnych etatach – administracja publiczna; 
 1 157 mln euro, 8 738 zatrudnionych  na pełnych etatach – rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo.  

 
Największe korzyści z aktywności targowej czerpią cztery sektory gospodarki, pochłaniając 87% efektu jeśli chodzi o tworzenie 
kapitału oraz 80%, jeśli chodzi o generowanie zatrudnienia:  

1. usługi wspierające targi / okołotargowe: hotele, restauracje, placówki handlowe, usługi naprawy,  IT, inne.  
2. branża energetyczna 
3. produkcja 
4. transport towarów i osób, usługi magazynowe, usługi pocztowe.   

Oznacza to przykładowo, że 233 419 miejsc pracy zostało utworzonych i zapewniono im rozwój w usługach wspierających targi 
oraz 107 117 miejsc pracy w sektorze transportu.  

            

Plansza. Efekt w postaci  miejsc pracy generowanych w wyniku aktywności targowej.  

Inwestycje i zakupy dokonywane przez same centra targowe wspierają rozwój przemysłu budowlanego, gdyż dotyczą głównie 
modernizacji obiektów oraz ich rozbudowy. Usługi wspierające targi generują największy efekt przyciągania (klientów) poprzez  
zakupy od dostawców, ponieważ ta kategoria zawiera kluczowe rodzaje aktywności obiektów targowych, takie jak utrzymanie 
obiektu, działalność handlowa oraz hotelarska i restauracyjna.   

                          

Plansza. Łączny efekt w postaci wydatków i inwestycji wywołany przez obiekty zarządzane przez członków EMECA.  
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 Plansza. Efekt wywołany przez zakupy dokonane przez obiekty zarządzane przez członków EMECA.  

                     

 Plansza. Efekt wywołany przez inwestycje dokonane przez obiekty zarządzane przez członków EMECA.   

                      

  Plansza. Efekt wywołany przez zakupy dokonane przez obiekty zarządzane przez członków EMECA.   
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  Plansza. Łączny efekt wywołany w wyniku wydatków dokonanych przez wystawców i zwiedzających będących klientami obiektów członków EMECA.   

                         

  Plansza. Efekt wywołany w wyniku wydatków wystawców będących klientami obiektów zarządzanych przez członków EMECA.   
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  Plansza. Efekt wywołany w wyniku wydatków zwiedzających będących klientami obiektów zarządzanych przez członków EMECA.   

 Wkład do budżetu publicznego (bezpośredni i pośredni) 

 

 O EMECA  

22 obiekty należące do EMECA organizują oraz goszczą łącznie 1 900 targów rocznie, z których ponad 1 500 targów odbywa się w 
Europie na powierzchni targowej brutto wielkości prawie 39 mln mkw. W targach w Europie udział bierze około 360 000 
wystawców oraz ponad 41,6 mln zwiedzających.  

Źródło: www.emeca.eu  

http://www.emeca.eu/

