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SOALAN NO. 65 

Minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI 

menyatakan jumlah pelaburan domestik dan asing bagi seluruh negara 

bagi suku kedua tahun 2018 termasuk senarai jenis-jenis pelaburan terlibat 

serta negara yang melabur.  
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JAWAPAN 

 

Yang di-Pertua, 

 

1. Untuk makluman Yang Berhormat, bagi separuh tahun kedua 2018 

iaitu bagi tempoh Julai hingga Disember, Malaysia telah menarik 

jumlah pelaburan sebanyak RM115.6 bilion dalam pelbagai sektor 

ekonomi, meliputi sektor perkhidmatan, perkilangan dan sektor 

utama (pertanian, perlombongan, perladangan dan komoditi). 

Pelaburan ini juga melibatkan 2,434 projek dan dijangka 

mewujudkan sejumlah 70,798 peluang pekerjaan. Projek yang 

diluluskan adalah merupakan kombinasi kelulusan lesen / insentif / 

permit daripada 54 kementerian dan agensi Kerajaan di dalam 

negara. 

 

2. Nilai pelaburan yang diluluskan bagi separuh tahun kedua 2018 

mencatatkan peningkatan sebanyak 34.3 peratus berbanding 

dengan separuh tahun pertama 2018 iaitu bagi tempoh Januari 

hingga Jun 2018 (RM86.1 bilion). Daripada keseluruhan jumlah 

pelaburan tersebut, RM60.6 bilion atau 52.4 peratus adalah daripada 

pelaburan domestik, manakala pelaburan asing mencatatkan 

pelaburan berjumlah RM55 bilion atau 47.6 peratus.  

 

3. Butiran pelaburan yang diluluskan bagi sektor perkilangan dan 

perkhidmatan di bawah bidang kuasa Kementerian Perdagangan 

Antarabangsa dan Industri (MITI) / Lembaga Pembangunan 

Pelaburan Malaysia (MIDA) adalah seperti berikut: 

 

a) Sektor Perkilangan 

 

(i) Sebanyak 433 projek perkilangan telah diluluskan bagi 

tempoh Julai hingga Disember 2018 dengan pelaburan 
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bernilai RM68.4 bilion. Jumlah pelaburan tersebut terdiri 

daripada RM24.3 bilion (35.5 peratus) pelaburan domestik 

dan RM44.1 bilion (64.5 peratus) pelaburan asing. 

Pelaburan bagi tempoh ini menunjukkan peningkatan 

melebihi 2.5 kali ganda berbanding dengan tempoh Januari 

hingga Jun 2018 (RM19 bilion). 

 

(ii) Produk petroleum (termasuk Petrokimia) telah menerajui 

jumlah pelaburan dengan menyumbang sebanyak RM31 

bilion, diikuti oleh produk elektronik dan elektrikal (RM10.4 

bilion), produk logam asas (RM7.3 bilion), produk kertas, 

percetakan dan penerbitan (RM5.3 bilion) dan kimia dan 

produk kimia (RM3.3 bilion). Lima industri utama ini telah 

menyumbang sebanyak 83.8 peratus atau RM57.3 bilion 

daripada jumlah pelaburan dalam sektor perkilangan bagi 

tempoh Julai hingga Disember 2018. 

 

(iii) Bagi sumber pelaburan asing pula, negara Republik Rakyat 

China (RRC) merupakan antara pelabur asing utama 

dengan sumbangan pelaburan sebanyak RM14.2 bilion 

(32.2 peratus), diikuti oleh Indonesia (RM8.5 bilion atau 19.3 

peratus), Belanda (RM8.2 bilion atau 18.6 peratus) dan 

Amerika Syarikat (RM2.8 bilion atau 6.3 peratus). 

  

b) Sektor Perkhidmatan 

 

(i) Jumlah pelaburan yang diluluskan dalam sektor 

perkhidmatan bagi tempoh Julai hingga Disember 2018 

adalah bernilai RM8.4 bilion atau 18.5 peratus daripada nilai 

kelulusan negara. Jumlah pelaburan tersebut terdiri daripada 

RM2.9 bilion (34.5 peratus) pelaburan domestik dan RM5.5 

bilion (65.5 peratus) pelaburan asing. Pelaburan bagi 

tempoh ini telah merekodkan penurunan sebanyak 13.4 

peratus berbanding dengan tempoh Januari hingga Jun 
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2018 (RM9.7 bilion). Ia adalah disebabkan oleh kajian 

semula dasar pemberian galakan oleh Kerajaan. 

 

(ii) Tiga sub sektor utama telah menyumbang sebanyak 86.9 

peratus atau RM7.3 bilion daripada jumlah pelaburan dalam 

sektor perkhidmatan bagi tempoh ini. Sub sektor tersebut 

adalah pertubuhan global (RM4.1 bilion), hotel dan 

pelancongan (RM1.8 bilion) dan perkhidmatan kesihatan 

(RM1.5 bilion). 

 

(iii) Bagi sumber pelaburan asing, negara Jerman telah 

mendominasi pelaburan asing utama dengan sumbangan 

pelaburan sebanyak RM2.9 bilion, diikuti oleh Singapura 

(RM2 bilion), Amerika Syarikat (RM350.1 juta) dan China 

(RM47.6 juta). 

 

4. Malaysia sentiasa menjadi antara destinasi pelaburan utama bagi 

pelabur-pelabur asing di rantau ini. Kedudukan Malaysia yang 

strategik serta persekitaran perniagaan yang kondusif menyebabkan 

Malaysia terus dilihat sebagai sebuah negara yang kompetitif dan 

berdaya saing.  

 

5. Justeru itu, bagi memastikan Malaysia kekal sebagai sebuah negara 

yang berdaya saing, Kerajaan akan sentiasa komited dalam 

mempergiatkan dan mengukuhkan usaha bagi terus menarik 

pelaburan, terutamanya yang berkualiti tinggi agar dapat memberi 

manfaat kepada negara dan rakyat melalui limpahan aktiviti ekonomi, 

peluang perniagaan dan pekerjaan bernilai tinggi. 

 

 

Sekian, terima kasih. 

 

 


