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از سال  2003تاکنون ،بخش تخصصی در فایننشال تایمز نسبت به بررسی سرمایهگذاری مستقیم خارجی ) (FDIدر جهان میپردازد و هر ساله ماتریسی را برای ده فعاالیتی کاه بیشاتری
جذب  FDIرا دارند ،تهیه و منتشر میکند .شکل زیر خالصه وضعیت ده فعالیت برتر جاذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی برای سال  2021را نشان میدهد .سطوح بیسابقه سارمایهگذاری
در زمینه ایجاد ظرفیتهای جدید برای تولید تراشه ،باعث تغییر ماتریس  FDIدر سال  2021شد و رقم باالی سرمایهگذاری در ای حوزه موجب شد تا برای اولی بار در ایا ساال بخاش
نفت و گاز از فهرست  10بخش برتر دریافتکننده  FDIخارج شود.
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• باااا وجاااود تتاااوال ساااال  ،2021تولیدکننااادگان نیماااه هاااادی
بلندپروازانهتری برنامههای سرمایهگذاری خود را در ای سال باه اجارا
درآوردند و از بتران تراشه که کلیه صنایع سرتاسر جهان را متاثر کرده
بود ،به عنوان فرصتی برای افزایش سرمایهگذاری استفاده کردند.
• پس از ماهها گمانهزنی ،شرکت سامسونگ الکترونیک بزرگتری پروژه
سرمایهگذاری مستقیم خارجی خود را در ماه نوامبر سال  2021اعاال
کرد و از سرمایهگذاری  17میلیاارد دالری در یاک کارخاناه فاابریکی
جدیااد در شااهر تیلااور تگاازار رونمااایی کاارد .همچناای دو شاارکت
 TSMCتایوانی و اینتل امریکایی نیاز باه ترتیاب یاک پاروژه 7.0۵
میلیارد دالری در ژاپ و یک پروژه  7میلیارد دالری در مالزی را اعال
کردند .به طور کلی ،در مجموع کل سرمایهگذاری مستقیم خاارجی در
قالب ایجاد واحد جدید (سرمایهگذاری سبز ) در بخش نیمه هادیها در
سال  2021به  ۵6.6میلیارد دالر رسید که تا به امروز بااالتری ساطح
سرمایهگذاری با افزایش  271درصدی نسبت به سال  2020است.
• داده های هفتههای نخست سال  2022نیز نشان میدهاد کاه ماوج
سرمایهگذاری در ای بخش همچنان در حال افزایش است .اینتال 20
میلیارد دالر برای ساخت یک کارخاناه بازرد در اوهاایو  -بزرگتاری
پروژه سرمایهگذاری که امریکا تاکنون جذب کرده  -متعهد شده اسات
و  TSMCبه تنهایی برای افازایش ظرفیات تولیاد در ساال 2022
حدود  44میلیارد دالر سرمایهگذاری را در نظر گرفته است.
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• بررسی ارقا بازارهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی نشاان
میدهد کاه در ساال  ،2021فقا دو بخاش انارژیهاای
تجدیدپذیر و بخش ارتباطا در سال  2021بایش از حاوزه
نیمههاادیهاا FDI ،جاذب کردناد .بخاش انارژی هاای
تجدیدپذیر برای سومی سال متوالی ،به عناوان بزرگتاری
بخش دریافت کننده سارمایه گاذاری مساتقیم خاارجی در
جهان ثبت شد .به طور کلی ،ای بخش در سال گذشته 80
میلیارد دالر سرمایهگذاری مستقیم خارجی جاذب کارد کاه
اگرچه نسبت به سال  2020حدود  8درصاد کااهش داشاته
ولی همچنان در سازگاری با ابرچرخهای که در ساال 2019
در راستای افزایش تقاضا برای ای بخش آغاز شد ،است.
• در حالی که انرژی خورشیدی و باد همچنان پرطرفادارتری
فناوریهای انرژی سبز هستند ،سال  2021سال هیادروژن
بود .سرمایهگذاران خاارجی بایش از  100پاروژه باه ارز
 29.7میلیارد دالر در تولید هیدروژن سبز و سایر فعالیتهای
مرتب را اعال کردند .با ای حاال ،در شارای فعلای هایچ
کارخانه تجاری هیدروژن سبز وجود نادارد و چنادی ساال
طول میکشد تا اکثر ای پروژهها به نتیجه برسند.
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در سال  ،2021بخش ارتباطا حادود 64.4
میلیارد دالر سرمایهگذاری مساتقیم خاارجی
جهان را به خود اختصاص داد .رونق دیجیتال
در ای ا سااال موجااب شااد تااا مساایر باارای
شرکتهایی همچون آمازون ،هوآوی ،کلودفر
و آلفابت ،هموار شاود و بتوانناد پاروژههاای
سرمایهگذاری بزرگای را در زیرسااختهاای
ابری در طول سال اعال کنند.
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• ارقا سرمایهگذاری تصویر متفاوتی را برای صنعت خاودرو در ساال 2021
ترسیم کرد که به نوعی تاییدی بر ای موضوع اسات کاه گاذار باه ساوی
وسایل نقلیه الکتریکی ) )EVsیک بازی با جمع صفر ظریف است .از یک
سو ،سرمایهگذاری در ظرفیت جدید تولید باتریهاای  EVدر ساال 2021
به  8.9میلیارد دالر رسید کاه نسابت باه  12میلیاارد دالر در ساال 2020
کاهش یافت( اگرچه رقم مزبور همچنان از نظر تااریخی در ساطوح بسایار
باالیی قرار دارد) .از سوی دیگر ،سرمایهگذاری در زمیناه تولیاد تجهیازا
اصلی خودرو هم از  20.2میلیارد دالر در سال  2020به پایی تاری رکاورد
جدید خود یعنی  19.4میلیارد دالر در سال  2021تنزل یافت.
• با دور شادن انارژی و حمال و نقال از مصارت ساوخت فسایلی ،جریاان
سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز بیشتر کاهش یافته است .ای بخش در
سال  2021تنها  16.2میلیارد دالر سرمایهگذاری مستقیم خارجی را به خود
اختصاص داد که از پایی تری رقم قبلی یعنی  47.6میلیاارد دالر در ساال
 2020بیشتر است .با وجود تنگناهای بازار که منجار باه افازایش شاکات
قیمت در ماههای گذشته شد ،سرمایهگذاری در ظرفیت تولید گااز طبیعای
مایع نیز از ای قاعده مستثنی نبود.
• چرخه سرمایهگذاری برای بخش هتلها و گردشگری نیز همچنان تیاره و
تار اسات ،در ساال  2021یاک رکاورد جدیاد باه میازان  8میلیاارد دالر
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ای حوزه ،جذب شد که نسبت باه 14.6
میلیارد دالر سرمایهگذاری در سال  ،2020حدود  4۵درصد افت کرد.
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