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Mäklarna ser positivt på sjötransportmarknaderna 

Finlands Skeppsmäklareförbund lät vid årsskiftet utföra en medlemsenkät, som besvarades av 

representanter för ledningen för 30 av förbundets medlemsföretag. Bland dem som svarade fanns 

rederier, hamnoperatörer, skeppsklareringsföretag och fraktmäklare. 

Av dem som besvarade enkäten förväntar sig 67 % att efterfrågan på sjötransporter ska öka under de 

kommande tre åren. Som orsaker till detta anges den globala tillväxten i branschen, nya egna 

kundförhållanden, det faktum att sjötransporter är miljövänliga och, i synnerhet för Finlands del, uppsvinget i 

skogsindustrin.  

Men ovissheter finns. Bland annat handelskrig och Brexit nämndes i de fritt formulerade svaren som 

anledningar till oro bland dem som verkar på de globala marknaderna. Nästan 60 % anser dock att det egna 

företaget befinner sig i en stark situation och förväntar sig en ökad omsättning. Cirka 47 % förväntar sig också 

ett förbättrat resultat.  

De aspekter som mest kommer att påverka affärsverksamheten under de följande tre åren är, enligt 

företagsledningarna, digitaliseringen, miljöfrågor samt centraliseringen inom branschen. Företagen 

förbereder sig på förändringarna genom utbildning, genom att utveckla sina verksamhetssätt och sin 

organisation samt genom företagsköp. Att i tid förbereda sig på förändringar relaterade till miljöfrågor ses 

som en konkurrensfördel. 

Den sammanlagda årsomsättningen för företagen i branschen uppgår till cirka 450 miljoner euro. I 

undersökningen utreddes hur företagens bruttofakturering fördelade sig och utifrån denna fakturerade 10 % 

av företagen år 2018 över 90 miljoner euro, 20 % cirka 30–70 miljoner euro och cirka 70 % under 30 miljoner 

euro. 

Medelåldern för de anställda i branschens företag är 45,7 år och 73 % av dem är män. 56 % av dem som 

svarade var små företag med under 20 anställda och 23 % hade över 100 anställda.   Inom företagen i 

branschen arbetar cirka 2 000 personer och utifrån den enkät som gjordes är 48 % av dem stuvare, 6 % 

skeppsklarerare, 21 % arbetar vid en linjeagentur och 5 % är fraktmäklare. Inom administrativa uppgifter 

arbetar cirka 21 %. 

Suomen Laivameklariliitto, Finlands Skeppsmäklareförbund, Shipbrokers Finland, är en branschorganisation 

vars medlemmar är de skeppsklarerings-, frakt- och linjetrafikföretag som verkar i Finland. Förbundet har 

som mål att främja verksamhetsförutsättningarna för medlemsföretagen samt för sjötransporterna inom 

utrikeshandeln. Finlands Skeppsmäklareförbund grundades 1920 och hör som en av de stiftande 

medlemmarna till branschens internationella paraplyorganisation FONASBA. 
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