Helsinki International Boat Show 2017, 10-19.02.2017, Helsinki
W dniach 10-19 lutego 2017 r. w Helsinkach odbyła się doroczna wystawa łodzi i jachtów, która
jest największą tego typu imprezą w północnej Europie.
W tym roku w targach wzięło udział 415 wystawców z całego świata, którzy prezentowali łodzie
oraz jachty, a także kajaki oraz szeroką paletę wyposażenia m.in. silniki, elektronika, systemy
nawigacyjne, artykuły wędkarskie itp. Prezentowano także pływaki i pomosty. Imprezę odwiedziło
ponad 76 000 osób.
Główne fińskie marki łodzi to Targa, Grandezza, Sargo, Bella, Flipper, Buster, Yamarin, Silver, Terhi
i AMT.
W targach uczestniczyła polska firma La Mare sp. z o.o. z Bydgoszczy, która produkuje domy na
wodzie (houseboat) służące do pływania po rzekach i jeziorach, a także świadczy usługi
czarterowe. Głównymi rynkami eksportowymi są m.in. Niemcy i Holandia, a obecnie firma
prowadzi rozmowy dotyczące wprowadzenia swoich wyrobów na rynek fiński.
Fińska Federacja Przemysłów Morskich FINNBOAT opublikowała z okazji targów informację,
z której wynika, że Finlandia zwiększa corocznie swój eksport, podczas gdy krajowa sprzedaż
pozostaje na niezmienionym poziomie. Statystyka fińska wskazuje, że w okresie styczeń-listopad
2016 r. Szwecja była głównym rynkiem zbytu dla Finlandii z wartością eksportu wynoszącą blisko
60 mln EUR. Następne miejsce zajęła Norwegia (eksport 55,6 mln EUR) oraz Malta (36,6 mln EUR).
Zanotowano b. duży spadek eksportu do Rosji o ponad 67 % do 3,2 mln EUR. Ogółem
wyeksportowano 9 161 jednostek (wzrost o 27 %) do 36 krajów.
Zwiększa się dynamicznie import łodzi (+ 40,1 % w badanym okresie) do wartości 40,9 mln EUR.
Polska zajmuje 1.miejsce, jeśli chodzi o wartość importu jednostek do Finlandii, co pokazuje
poniższa tabela. Nie brano pod uwagę jednostek o wartości poniżej 840 EUR.
Kraj

Ilość jednostek

Wartość (mln EUR)

Zmiana w %

Polska

166

6,2

+ 19,5

W. Brytania

2

2,5

- 45,5

Francja

10

2,2

+ 248,7

USA

230

2,0

+ 37,4

Szwecja

79

1,7

- 29,2

Jeśli chodzi o silniki zaburtowe, to fiński import wyniósł 22 426 jednostek, z czego 10 734 sztuk
przeznaczone było na tutejszy rynek, natomiast pozostała ilość była re-eksportowana do innych
krajów m.in. do Rosji i krajów bałtyckich.
W 2016 r. obroty członków Federacji skupiającej zarówno producentów łodzi i jachtów oraz
przedsiębiorstw świadczących usługi portowe i inne, a także firmy handlowe wyniosły 518 mln EUR
i zatrudniały 3 500 pracowników.
Zdjęcia z tegorocznej edycji targów
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