INVESTOINNIT

Investoinnit

Hiipuva rakentaminen painaa
investoinnit laskuun vuonna 2020
»» Investoinnit kasvavat tänä vuonna 1,6 prosenttia ja supistuvat ensi vuonna
0,3 prosenttia
»» T&K-investoinnit ovat kääntyneet kasvu-uralle
»» Rakennusinvestoinnit kasvavat vähän vielä tänä vuonna
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nvestoinnit kääntyivät kasvuun vuonna 2015 ja ovat
kasvaneet siitä lähtien joka vuosi. Voimakkainta kasvu
oli vuonna 2016, 8,6 prosenttia. Vuonna 2017 kasvua
oli 4,3 prosenttia ja viime vuonnakin vielä 3,2 prosenttia.
Ennustamme investointien kasvavan varovaisesti vielä
tänä vuonna, mutta ensi vuonna hiipuvat rakennusinvestoinnit painavat kokonaisinvestoinnit lievään laskuun.
Viime syksyn investointiennustetta tälle vuodelle on korjattu alaspäin heikentyneiden talousnäkymien myötä.
Rakennusinvestoinnit ovat kasvaneet vuodesta 2015
lähtien voimakkaasti. Vuonna 2019 rakentaminen jatkaa
edelleen kasvussa suurien pitkäkestoisten hankkeiden
tukemana, mutta kasvu on jo hidasta. Vuoden 2019 maarakentamista heikentää liikenneverkon korjausvelan vähentämiseen kohdistuneen lisärahoituksen päättyminen.
Myönnetyt rakennusluvat laskivat viime vuonna merkittävästi. Muun muassa tästä syystä ennustamme, että
vuonna 2020 rakennusinvestoinnit supistuvat. Korjausvelka kirkastaa silti rakentamisen pitkän aikavälin näkymiä. Sen voidaan katsoa olevan huomattava niin rakennuksissa kuin tiestössäkin.
Kone- ja laiteinvestointien ennustetaan kasvavan maltillisesti tänä ja ensi vuonna. Tätä tukee jatkuva talouskasvu ja se, että viime vuonna yhä useampi yritys ilmoitti
tuotantokapasiteettia olevan liian vähän. Näin ollen kone- ja laiteinvestoinnit lieventävät rakentamisen aiheuttamaa investointien supistumista vuonna 2020.
Viime vuonna T&K -investoinnit kääntyivät pitkään
jatkuneen supistumisen jälkeen kasvuun. Näiden investointien alamäen taustalla oli suurelta osin Nokian toimintojen supistuminen. Myös valtion T&K-menoihin
kohdistuneet leikkaukset vuosina 2016 ja 2017 olivat

merkittävät. Viime vuonna valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus oletettavasti kasvoi, ja samaa odotetaan kuluvallekin vuodelle. Ennen kaikkea T&K-intensiivinen
elektroniikkateollisuus näyttäisi vihdoin kääntyneen selkeämmin kasvu-uralle. Näistä syistä ennustamme, että
T&K-investoinnit kasvavat vuosina 2019 ja 2020 kohtuullisen voimakkaasti. 
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