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 »  Investoinnit supistuvat selvästi tänä vuonna mutta kasvavat taas ensi vuonna
 »  Rakentaminen vaimentanut investointien supistumista alkuvuonna
 »  Kone- ja laiteinvestointeja tehty selvästi viime vuotta vähemmän

Viime keväänä koronaviruksen leviämisen ollessa 
länsimaissa vasta alkuvaiheessa oli epävarmaa, 
miten voimakkaasti taloudellinen aktiviteetti 

lopulta vaimenee. Näyttäisi siltä, että pahimmat ske-
naariot vältetään ja kesällä talous alkoi jo toipua. Maail-
mantalouden hidas toipuminen ja koronan toinen aalto 
luovat kuitenkin huomattavaa epävarmuutta vientinä-
kymiin. Tämä viivästyttää investointeja entisestään, ja 
osa investoinneista jää toteutumatta. Ennustamme, että 
investoinnit supistuvat tänä vuonna 4,5 prosenttia. Eni-
ten supistuvat kone- ja laiteinvestoinnit. Vuonna 2021 
investoinnit kasvavat jälleen 2,6 prosenttia. Kasvu jat-
kuu vuonna 2022 noin 2 prosentin vauhdissa.

Kuluvan vuoden investointiennustetta on korjattu 
hieman ylöspäin kevään ennusteesta, muun muassa koska 
rakentaminen jatkui alkuvuonna aiemmin arvioitua ak-
tiivisempana. Korjaus on lopulta vain vähäinen, sillä lop-
puvuoteen liittyvän epävarmuuden katsotaan supistavan 
kone- ja laiteinvestointeja sekä T&K-investointeja aiem-
min arvioitua enemmän. Ensi vuoden kasvuennustetta 
on alennettu viimekeväisestä, koska investointien palau-
tumisen arvioidaan tapahtuvan aiempaa maltillisemmin, 
muuan muassa koska rakentaminen ei supistukaan tänä 
vuonna yhtä voimakkaasti kuin aiemmin arvioitiin.

Tälle vuodelle rakennushankkeita on kaavailtu lupa-
kuutioiden perusteella selvästi viime vuotta vähemmän, 
mikä osaltaan supistaa näitä investointeja loppuvuonna. 
Rakennusinvestoinnit kasvoivat ensimmäisellä vuosi-
puoliskolla Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. 
Kuitenkin esimerkiksi rakennusalan työntekijöiden 
määrä oli alkuvuonna selvästi viime vuotta pienem-
pi. Helsinki GSE:n Tilannehuoneen tietojen mukaan 
työllisten määrä oli myös heinäkuussa selvästi alempi 
vuoden takaiseen verrattuna. Myös Tilastokeskuksen 
uudisrakentamisen volyymi-indeksi ja kokeellinen kor-
jausrakentamisen suhdannekuvaaja supistuivat ensim-
mäisellä vuosipuoliskolla. Nämä tekijät kertovat siitä, 

että rakentaminen on vaimentumassa. Ensi vuonna ra-
kennusinvestointien arvioidaan kuitenkin kasvavan jäl-
leen maltillisesti.  

Kone- ja laiteinvestoinnit supistuivat alkuvuonna 
merkittävästi. Tämän kehityksen arvioidaan jatkuvan 
myös loppuvuonna. Kone- ja laiteinvestointeja supistaa 
etenkin vientimarkkinoiden kehitys ja epävarmuus siitä, 
miten nopeasti kansainvälinen kauppa ja globaali talous 
normalisoituvat. Huomattavan supistumisen jälkeen 
nämä investoinnit palaavat ensi vuonna selvää kasvuun. 
Ennusteemme mukaan T&K-investoinnit supistuvat tä-
nä vuonna, mutta ensi vuonna ne kasvavat jälleen. 
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