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வகர)

உற் ே தி
்

மதிே்பிடே்ேட்ட

அணுகுமுகறயொல்

தமொ ்

தேொருளொ ொரக்

உள் நொட்டு

நடே்பு,

நிகலயொன

உற் ே தி
் யும்

குறிகொட்டிகளும்

(GDP),

த ொககமதிே்பு

(2010)
அது

விகலயில்
த ொடர ்ேொன

மற்றும்

புள் ளிவிேர ்

திகணக்கள ் ொல் தவளியிடே்ேடுகிறது.
தேொருளொ ொர
ஆண்டின்

வீழ் ச ்சியின்

மு ல்

உலகளொவிய

கொலொண்டில்

பேொக்குககள ்

பசகவ ்

தேொருளொ ொரம் சுருங் கியது, பசகவ

துகறகய

்

த ொடர ்ந்து ,
விர ் து
் ,

2020

ஆம்

இலங் ககயின்

் துகற த ொடர ்ந்து 3.1 ச வீ ம் விரிவகடந் து.

மீ முள் ள மூன்று துகறகள் , விவசொயம் , கக த
்
ொழில் மற்றும் உற் ே தி
் ே் தேொருட்கள்
மீ ொன மொனியங் கள் கழிக்கே்ேட்ட வரிகள் ஒட்டுதமொ ்
ேங் களிக்கின்றன. சிங் கள மற்றும்

மிழ் பு

தேொருளொ ொர வீழ் ச ்சிக்கு

் ொண்டு கொல தி
் ல் அதிகேட்ச திறனில்

இயங் கும் தேொருளொ ொரம் , மு ல் கொலொண்டின் முடிவில்
நிகலகம கொரணமொக உச ்ச மட்ட தி
் ல் தசயல் ேட
த ொற்றுபநொயின்
மீ ொன ஈஸ்டர ்

்

ஆரம் பி

்

முடக்கு ல்

வறிய ொல் , இந்

கொலொண்டில் ,

ொக்கம் கடுகமயொக உணரே்ேட்டது. ஆயினும் கூட, தேொருளொ ொரம்

ொக்கு ல் களின் ஆழமொன

ொக்கங் கள் ேல துகறககள ் த ொடர ்ந்து

சிக்கலுக்கு முகம் தகொடுக்கின்றன. இது அந்

் துகறகளில் வளர ்ச ்சி வொய் ே்புககள

கணிசமொகக் குகற து
் , தேொருளொ ொர வீழ் ச ்சிக்கு பமலும் ேங் களி

் து.

தேொதுவொக, த ொககமதிே்பு மற்றும் புள் ளிவிேர ் திகணக்களம் தமொ ்

உள் நொட்டு

உற் ே தி
் யின் மதிே்பீடுககள ஒவ் தவொரு கொலொண்டும் முடிவகடந்து 75 நொட்களின்
பின் திகணக்கள இகணய ள தி
் ல் தவளியிடுகிறது. தமொ ்
தவளியிடே்ேடும்

திகதிகள்

திகணக்கள தி
் ன்

முன்கனய

உள் நொட்டு உற் ே தி
்
ரவு

தவளியீட்டு

நொட்கொட்டியில் (ADRC) தவளியிடே்ேடுகிறது. அ ன்ேடி, மு லொம் கொலொண்டு தமொ ்
உள் நொட்டு உற் ே தி
் யின் மதிே்பீடுககள 2020 ஜூன் 19 அன்று தவளியிட பவண்டும் .
இருே்பினும் , இந்
அரச மற்றும்
ரவுகள்

ஆண்டு, பகொவிட் -19

ொக்க தி
் ன் கொரணமொக, நொட்டின் அரச, ேகுதி

னியொர ் நிறுவனங் களிடமிருந்து பம மற்றும்

மற்றும்

கவல் ககள பசகரிே்ேதில் ேல சிக்கல் ககளயும் சவொல் ககளயும்

எதிர ்தகொண்டது. அ து
் டன், ேல நிறுவனங் களின்
ரவுகளின்

ரவுககள

ரவுகள் கிகடக்கும்

ரம் ஆகியகவ அவற் றின் கீழ் மட்ட

கொரணமொக, வழக்கமொன
மட்ட தி
் ல்

ரவுகள்

ரவுகள் பசகரிே்பு கொல தி
் ன்

இருக்கவில் கல.
பமலும்

ஜூன் மொ ங் களில்

எனபவ,

ஆரொய் வ ற் கும் ,

இந்

தசயல் ேொட்டு

கடகள்

ருண தி
் ல் திருே்திகரமொன

நிறுவனங் களிலிருந்து

வழங் கிய

1

ன்கம மற்றும்

ரவு

மற்றும்

தேறே்ேட்ட
கவல் ககள

சரிேொர ்க்கவும் த ொககமதிே்பு மற்றும் புள் ளிவிேர ் திகணக்களம் முடிவு தசய்
இந்

ப கவ

மு

ல்

கொலொண்டு

தமொ ்

உள் நொட்டு

உற் ே தி
் யின்

து.

மதிே்பீடு

தவளியீட்டு ப திகய சில வொரங் களுக்கு ஒ தி
் கவக்க பநரிட்டது. துல் லியமொன
மற்றும்

ரமொன

மூல

ரவு

மற்றும்

உறுதிே்ேொட்டின் விகளவொக ஏற் ேட்ட

கவல் ககள

பசகரிே்ே ற் கொன

ொம ம் மிகவும் வருந்

எங் கள்

் க்கது.

2020 ஆம் ஆண்டின் மு லொம் கொலொண்டுக்கொன ப சிய கணக்கு மதிே்பீடுகள் ஈஸ்டர ்
ொக்கு ல் களின் த ொடர ்ச ்சியொன எதிர ்மகறயொன விகளவுககள பிரதிேலிக்கின்றன,
இது

'பகொவிட்

-

19

த ொற்றுபநொய் '

த ொடங் கிய ன்

ஒருங் கிகணக்கே்ேடுகிறது, ஏதனனில்

ஆழமொன

இது சிங் கள மற்றும்

ொக்கங் களொல்

மிழ்

தேொதுவொக எதிர ்ேொர ்க்கும் உச ்ச தவளியீட்டு நிகலகமககள ேொதி
இன்

ொக்கங் கள்

2020

ஆம்

ஆண்டின்

உணரே்ேடும் , ஆனொல் இது இந்

இரண்டொவது

ஆண்டு மொர ்ச ் மொ

பு

் ொண்டில்

் து. பகொவிட் -19

கொலொண்டில்

அதிகமொக

த ொடக்க தி
் ல் இருந்து நொடு

முழுவதும் ேரவியது. எவ் வொறொயினும் , த ொற்றுபநொயின் உலகளொவிய

ொக்கங் கள் 2019

ஆம் ஆண்டின் ககடசி கொலொண்டில் இருந்து உணரே்ேட்டன, இது இலங் கககய
ேொதிக்கும் முன்பே உலகின் முக்கியமொன ேகுதிககள ேொதி
மொ

த ொடக்க தி
் ல்

இருந்து

நொடு

முழுவதும்

் து. இந்

ேரவிய

ஆண்டு மொர ்ச ்

‘பகொவிட்

–

19’

த ொற்றுபநொய் களின் ேொ கமொன விகளவுககளே் பிரதிேலிக்கின்றன. ஆககயொல் ,
நொட்டின்

ஏற்றுமதிக்கொன

உலகளொவிய

ப கவ

நொடுகளிலிருந்து மூலே்தேொருட்ககள ககயகே்ேடு
ேொதுகொே்ேற் ற

ேயணம்

மற்றும்

குகறந்தும் ,

சீனொ

் லில் ஏற் ேட்ட

அரசொங் கங் கள்

விதி

்

பேொன்ற

ொம ம் மற்றும்

ேயண ்

கடகள்

கொரணமொக சுற்றுலொே் ேயணிகளின் வருகககயயும் குகறந் து. இ ன் விகளவொக,
நொட்டின் ேல துகறகள் குறிே்ேொக உற் ே தி
் , கட்டுமொனம் , பேொக்குவர து
்
மற்றும்
சுற்றுலொ ் துகறகள் கடுகமயொக ேொதிக்கே்ேட்டன.
2001 ஆம் ஆண்டின் பின்னர ் உலக தேொருளொ ொர தி
் ல் ஏற்ேட்ட மிக பமொசமொன
தேொருளொ ொர

அதிர ்ச ்சி

என்று

த ொற்றுபநொய்

கொரணமொக

நிபுணர ்கள்

உலதகங் கிலும்

வீழ் ச ்சிகயக் கண்டுள் பளொம் . இ ன் த
இலங் ககயும் மிகக் குகறந்
ச வீ

இ கன
உள் ள

ொடரொக, இந்

சுருக்கம் ) ேதிவுதசய் து, விரும் ே

் கொ

துகறககளயும்

கல் லுகட

குறிே்ேொக, உற் ே

் ல் , மீன்பிடி

இ

தேொருளொ ொரங் களிலும்

ஆண்டின் மு ல் கொலொண்டில்

கொலொண்டுே் தேொருளொ ொர வளர ்ச ்சி விகி

க
்

(1.6

ஒரு சூழ் நிகலகய எதிர ்தகொண்டது,

அ ன்ேடி, தகொபரொனொ கவரஸ் தேருக்கம் எதிர ்ேொரொ
ேல

சில

அகழக்கின்றனர.்

வககயில் தேொருளொ ொர தி
் ன்

தி
் , கட்டுமொனம் , சுரங் கமகழ்

ல்

மற்றும்

் ல் பேொன்ற விவசொய தி
் ன் சில நடவடிக்கககள் , சில் லகற

வர ் ் கம் , சுற்றுலொ, மற்றும்

கர, ஆகொய ர ீதியொன ேயணிகள்

பேொன்ற துகறககளக் ேொரதூரமொக ேொதி

பேொக்குவர து
்

து
் ள் ளது.

2020 ஆம் ஆண்டின் மு லொம் கொலொண்டில் ப சிய கணக்குகளின் மதிே்பீடுகள் ேற் றிய
அறிக்கககய தவளியிடுககயில் , 2020 மு லொம் கொலொண்டில் தமொ ்

உள் நொட்டு

உற் ே தி
்
மகறவளர ்ச ்சி வீ மொன 1.6 ச வீ ம் என மதிே்பிடே்ேட்டுள் ளது என்றும்
ஒே்பீட்டளவில் 2019 ம் ஆண்டின்
வளர ்ச ்சி

3.7

ச வீ ம்

என்றும்

மு ல் கொலொண்டில் ேதிவு தசய் யே்ேட்ட பநரொன
த ொககமதிே்பு

புள் ளிவிேர ்

திகணக்கள ் ொல்

தவளியிடே்ேடுகிறது. 2020 ஆம் ஆண்டு மு லொம் கொலொண்டில் நிகலயொன விகலயில்
இலங் ககக்கொன தமொ ்

உள் நொட்டு உற் ே தி
் இல. ரூ. 2,292,589 மில் லியன் இது 2019 ஆம்

ஆண்டு மு லொம் கொலொண்டில் இல. ரூ. 2,330,053 மில் லியன் ஆகும் . இருே்பினும் , 2020 ஆம்
ஆண்டு மு லொம் கொலொண்டில் இலங் ககக்கொன தமொ ்
விகலயில் இல.ரூ. 3,845,900 மில் லியனொகவும்

2019 ஆம் ஆண்டு மு லொம் கொலொண்டில்

இல.ரூ. 3,773,551 மில் லியனொகவும் ேதிவு தசய் து 1.9 ச வீ

2

உள் நொட்டு உற் ே தி
்
நடே்பு
மொற் ற க
்

கொட்டுகிறது.

்

2019 ஆம் ஆண்டின் மு லொம் கொலொண்டு ஒே்பீட்டளவில் சொ ொரண கொலொண்டொகும் ,
இது உயர ் பநர ் வளர ்ச ்சி வீ மொன 3.7 ச வீ

க
்

ேதிவு தசய் துள் ளது. தமொ ்

உள் நொட்டு உற் ே தி
் கயக் கணக்கிடுவதில் 2019 ஆம் ஆண்டின் மு லொம் கொலொண்டு
தமொ ்

உள் நொட்டு உற் ே தி
் யின் சுமொர ் 90 பவகல நொட்ககள உள் ளடக்கியது.

இருே்பினும் , நொட்டின் அகன து
்
மொவட்டங் களிலும் விதிக்கே்ேட்ட ஊரடங் கு உ

் ரவு

கொரணமொக, 2020 ஆம் ஆண்டின் மு லொம் கொலொண்டின் ககடசி இரண்டு வொரங் கள் ,
முழு நொட்டின் சொ ொரண நடவடிக்கககள் நிறு
பசகவககள ்

் ே்ேட்டதுடன், சில அ தி
் யொவசிய

விர முந்க ய ஆண்கடே் பேொல தேொருளொ ொர நடவடிக்கககளும்

தசயல் ேடவில் கல.
தேொருளொ ொர தி
் ன்

நொன்கு

பசகவகள்

உற் ே தி
் ே் தேொருட்கள்

மற்றும்

பிர ொன

வரிகள் , நடே்பு விகலகளில் தமொ ்

ேகுதிகளொன:

விவசொயம் ,

கக த
்
ொழில் ,

மீ ொன மொனியங் கள்

கழிக்கே்ேட்ட

உள் நொட்டு உற் ே தி
் க்கு இக் கொலொண்டில்

மது

ேங் களிே்பிகன முகறபய 7.3 ச வீ ம் , 28.4 ச வீ ம் , 58.3 ச வீ ம் மற்றும் 6.0 ச வீ ம்
ேங் களிே்பு தசய் துள் ளன. பகொவிட் - 19 ேரவலின் விகளவொக, தேொருளொ ொர தி
் ன் ேல
பிரிவுகள் தேரும் ேொதிே்கேச ் சந்தி

் ன. இது நொட்டின் தேொருளொ ொர தசயல் திறகன

தமதுவொக்கியது. அ ன்ேடி, 2020 ஆம் ஆண்டின் மு லொம் கொலொண்டின் தமொ ்
உள் நொட்டு

உற் ே தி
் யின்

நடவடிக்கககள்

முகறபய

மதிே்பீடுகளில்
5.6

ச வீ ம்

விவசொயம்

மற்றும்

7.8

மற்றும்
ச வீ ம்

கக த
்
ொழில்
சுருங் கியுள் ளன.

இருே்பினும் , மு ல் கொலொண்டில் பசகவ நடவடிக்கககள் த ொடர ்ந்து 3.1 ச வீ ம்
விரிவகடந் ன.

விவசாயத்துறை
விவசொய துகறயின் நடவடிக்கககளில் ஏற் ேட்ட சுருக்க து
் க்கு முக்கிய கொரணமொக
அகமவன ‘கடல் மீன்பிடி’ (8.1 ச வீ ம் ), ‘எண்கணே்ேகச தகொண்ட ேழவகககளின்
வளர ்ச ்சி ப ங் கொய் உள் ளடங் கலொக’ (12.8 ச வீ ம் ), ‘ப யிகல வளர ்ச ்சி’ (27.5 ச வீ ம் ),
‘இறே்ேர ் வளர ்ச ்சி’ (8.7 ச வீ ம் ), ‘வனவியல் மற்றும் மரம் தவட்டல் ’ (13.3 ச வீ ம் )
ஆகியனவொகும் . இந்
ஆண்டின்

நடவடிக்கககள் முந்திய ஆண்டுடன் ஒே்பிடும் பேொது, 2020 ஆம்

மு லொம்

கொலொண்டில்

கணிசமொன

சுருக்க க
்
க்

கண்டுள் ளன.

ஆயினும் கூட, ' ொனியங் கள் வளர ்ச ்சி’ (12.9 ச வீ ம் ), 'தநல் வளர ்ச ்சி’ (4.1 ச வீ ம் ),
'கொய் கறி வளர ்ச ்சி’ (5.0 ச வீ ம் ), 'ேழங் கள்

வளர ்ச ்சி’ (7.4 ச வீ ம் ), 'வொசகன ்

திரவியங் கள் வளர ்ச ்சி’(1.5 ச வீ ம் ) மற்றும் 'விலங் கு உற் ே தி
் ' (0.4 ச வீ ம் ) ஆகிய
நடவடிக்கககள் பமலும் விரிவகடந் ன.

றைத்த ாழில்த்துறை
2020 ஆம் ஆண்டின் மு லொம்
ஒட்டுதமொ ்

கொலொண்டில் , பகொவிட் - 19 ேரம் ேல்

கக த
்
ொழில் துகற

இலங் ககயின் ஒட்டுதமொ ்
கொலொண்டில் 4.1 ச வீ

நடவடிக்கககளும்

உற் ே தி
்

7.8

ச வீ ம்

கொரணமொக
சுருங் கியது.

் துகறயும் 2020 ஆம் ஆண்டின் மு லொம்

சுருக்க க
்
பய சந்தி

் து. இ ற் கு கொரணம் அதமரிக்கொ

மற்றும் ஐபரொே்ேொவிற் கு ஆகட, ப யிகல மற்றும் இறே்ேர ்

யொரிே்புகளுக்கொன

ஏற்றுமதி பகொரிக்கக குகறக்கே்ேட்ட ொலும் , அகன து
் மொவட்டங் களிலும் ஊரடங் கு
உ

் ரவு

இரண்டு

பிறே்பிக்கே்ேட்ட
வொரங் களில்

தசய் வதில்
சுருக்கம்

ொல்

இருந்து

உற் ே தி
்

் ே்ேட்ட ொலும் ,

மொர ்ச ் ககடசி

மூலே்தேொருட்ககள

இறக்குமதி

ொம ம் ஏற் ேட்ட ொலும் ஆகும் . உற் ே தி
்
நடவடிக்கககளில் முக்கியமொக
‘புடகவ

உற் ே தி
் ,

ஆகட

தசயல் ேொட்டொல் ஏற் ேட்டுள் ளது, இது இந்
ேதிவு தசய்

நிறு

சீனொவிலிருந்து
மற்றும்

ப

ொல்

த ொடர ்ேொன

கொலொண்டில் 13.6 ச வீ

யொரிே்பு’

மகற வளர ்ச ்சிகய

து. பமலும் , ‘பகொக் மற்றும் சு தி
் கரிக்கே்ேட்ட தேட்பரொலிய தேொருட்களின்

உற் ே தி
் ’ (19.2 ச வீ ம் ),

‘இறே்ேர ் மற்றும் பிளொஸ்டிக் தேொருட்களின் உற் ே தி
் ’ (11.6

3

ச வீ ம் ) மற்றும் ‘இரசொயன தேொருட்கள் மற்றும் அடிே்ேகட மருந்து தேொருட்களின்
உற் ே தி
் ’(10.1 ச வீ ம் ) ஆகியகவ மகற வளர ்ச ்சி வீ ங் ககள அறிவி து
் ள் ளன.
இ ற் கிகடயில் ,

நொட்டின்

கக த
்
ொழில் துகறயில்

அதிக

ேங் களிே்பு

தசய் யும்

‘உணவு, ேொனம் மற்றும் புககயிகல தேொருட்களின் உற் ே தி
் ’ நடவடிக்கக 2020 ஆம்
ஆண்டின் மு லொம் கொலொண்டில் 2.8 ச வீ

பநர ்வளர ்ச ்சிகய ேதிவு தசய் துள் ளது.

கக த
்
ொழில் துகற நடவடிக்கககள் ’ ம தி
் யில் , கக த
்
ொழில் துகறயில் 6.4 ச வீ
ேங் குககள ஒ தி
் ருக்கும் ‘கட்டுமொன’ தசயல் ேொடு, இந்
சுருக்க க
்

16.0 ச வீ ம் ேதிவு தசய் துள் ளது, அந்

த ொற்றுபநொயின் தேரும்
ஏற் ேட்ட

கொலொண்டில் கணிசமொன

சரிகவ

‘சுரங் கமகழ்

்

த ொடர ்ந்து,

2020

ல் மற்றும் கல் லுகட

ச வீ மொக ேதிவு தசய்

் த

ொழிலில்

பகொவிட் - 19

ொக்க க
்
க் கொட்டுகிறது. கட்டுமொன நடவடிக்கககளில்
ஆம்

ஆண்டின்

மு லொம்

கொலொண்டில்

் ல் ' தசயல் ேொடும் எதிர ் வளர ்ச ்சி வீ மொக18.3

து. இ ற் கிகடயில் ‘மின்வலு, வொயு, நீ ரொவி மற்றும் குளிரூட்டி

வழங் கல் தசயற் ேொடு’, ‘ நீ ர ் பசகரிே்பு , சு தி
் கரிே்பு மற்றும் வழங் கல் ’ நடவடிக்கககள்
முகறபய இந்

கொலொண்டில் 2.3 ச வீ

மற்றும் 5.0 ச வீ

பநர ் வளர ்ச ்சி வீ ங் ககள

ேதிவு தசய் துள் ளன.

சசறவத்துறை
2020 ஆம் ஆண்டின் மு லொம் கொலொண்டில் , பசகவ
திருே்திகரமொக உள் ளது. இ
விரிவொக்க க
்

் த ொற்றுபநொய் க்கு ம தி
் யிலும்

ேதிவு தசய் துள் ளது. இ

நடவடிக்கககளொல் ,

் துகறயின் தசயல் திறன் மிகவும்

'தமொ ்

இ

் துகற 3.1 ச வீ

் துகற முக்கியமொக பின்வரும் துகண

மற்றும்

சில் லகற

வர ் ் கம் ’

(4.1ச வீ ம் ),

'த ொகல த
்
ொடர ்பு' (15.2 ச வீ ம் ), ' கவல் த ொழில் நுட்ே நிரலொக்க ஆபலொசகன
மற்றும் த ொடர ்புகடய நடவடிக்கககள் ' (9.6 ச வீ ம் ), 'நிதி பசகவ நடவடிக்கககள் ' (9.0
ச வீ ம் ) மற்றும் 'பிற
2019

ஆம்

னிே்ேட்ட பசகவகள் ' (3.4 ச வீ ம் ) பநர ் வளர ்ச ்சி வீ ங் களுடன்

ஆண்டின்

மு லொம்

கொலொண்படொடு

ஒே்பிடும் பேொது

சிறே்ேொக

ஆ ரிக்கே்ேட்டுள் ளது. பகொவிட் 19 -த ொற்றுபநொயின் பமொசமொன விகளவு கொரணமொக,
‘ ங் குமிடம் ,
குறிே்பிட

உணவு

் க்க

ேயணிகளின்

மற்றும்

சுருக்கம்

ேொனங் கள்
ேதிவு

பேொக்குவர து
் ’

பசகவ

நடவடிக்கககளில்

தசய் யே்ேட்டுள் ளது.

நடவடிக்கக

இந்

6.2

‘தேொருட்கள்

கொலொண்டில்

0.1

ச வீ
மற்றும்
ச வீ ம்

சுருங் கியுள் ளது.

2020 ஆம் ஆண்டின் மு லொம் கொலொண்டுக்கொன ப சிய கணக்குகள் மதிே்பிடலின்
பமலும் விரிவொன விேரங் கள் த ொககமதிே்பு மற்றும் புள் ளிவிேர ் திகணக்கள தி
் ன்
இகணய

் ள தி
் ல்

தேற்றுக்தகொள் ளலொம்
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கலொநிதி. ஐ.ஆர.் ேண
் டொர
பணிப் பாளர் நாயைம்
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