INVESTOINNIT

Investoinnit

Investoinnit kääntyvät kasvuun
» Investoinnit kääntyvät kasvuun muun talouden mukana
» Kaikkien investointierien ennustetaan kasvavan tänä vuonna
» Vuonna 2022 investointien kasvu kiihtyy

I

nvestointiennusteeseen liittyy edelleen tavanomaista
enemmän epävarmuutta koronapandemian takia. Sen
pitkittyminen hidastaa investointien kasvua kuluvana vuonna. Investoinnit kääntyvät kuitenkin kasvuun, ja
vuonna 2022 kasvu on jo voimakkaampaa. Vuonna 2023
investointien kasvu hidastuu hieman. Ennusteskenaariomme mukaan investoinnit kasvavat näinä vuosina 2,0,
3,2 ja 1,6 prosenttia.
Kuluvan vuoden ennustetta on korjattu alaspäin viime syksyn ennusteesta, muun muassa koska pandemiatilanne on johtanut yhteiskunnan uudelleen sulkemiseen niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Ensi
vuoden kasvuennustetta on nostettu, koska investointien kasvun arvioidaan alkavan vasta tämän vuoden toisen
neljänneksen loppupuolella, ja näin se osin siirtyy ensi
vuoteen. EU:n elpymispaketin vaikutuksia investointeihin on nykyisten tietojen pohjalta vielä vaikea arvioida
tarkasti. Sen on kuitenkin arvioitu nostavan maltillisesti
investointeja vuosina 2022 ja 2023.
Rakennusinvestointien arvioidaan kasvavan varovaisesti kuluvana vuonna. Rakennusinvestointien ennuste
perustuu skenaarioon, jossa pandemia nujerretaan viimeistään kesällä ja syksystä alkaen talouselämä normalisoituu, mikä näkyy myös selvänä rakentamisen piristymisenä kesällä ja loppuvuonna. Rakennusinvestoinnit
jatkavat kasvussa vuosina 2022 ja 2023.
Rakentamisen näkymät ovat verrattain epävarmat.
Esimerkiksi lupakuutioita myönnettiin vuonna 2020
merkittävästi vähemmän verrattuna vuoteen 2019.
Myönnetyt luvat lisääntyivät jo loppuvuonna vuodentakaiseen verrattuna, mutta viime tammikuussa myönnettyjen lupien määrä taas supistui. Asuinrakennusten
osalta tilanne näyttäisi kuitenkin muuta rakentamista
valoisammalta.
Kone- ja laiteinvestoinnit olivat supistuneet jo kaksi
vuotta peräkkäin ennen viime vuotta, jolloin supistuminen oli erityisen voimakasta, 9,1 prosenttia. Ennen tätä,
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vuonna 2017 kone- ja laiteinvestoinnit olivat noin 14 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuonna 2008. Koronavuoden taso oli kuitenkin jo 3 prosenttia alle vuoden 2008
tason. Ennustamme, että kone- ja laiteinvestoinnit kääntyvät muun talouden mukana maltilliseen kasvuun taas
tänä vuonna ja jatkavat kasvussa vuosina 2022 ja 2023.
Tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat kääntyneet
vuonna 2010 alkaneen supistumisen jälkeen vihdoin
kasvuun vuonna 2017. Korona kuitenkin pysäytti tämän
kasvun, ja t&k-investoinnit supistuivat viime vuonna.
Ennusteemme mukaan t&k-investoinnit kasvavat kaikkina ennustevuosina. EU:n elpymispaketin arvioidaan
vaikuttavan niihin positiivisesti. 
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