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இலங்கையின், 2017 ஆம் ஆண்டின் மூன்றொம் ைொலொண்டுக்ைொன ேதிப் ிைப் ட்ை சேொத்த உள்நொட்டு
உற் த்தி(சேொ.உ.உ), அது சதொைர் ொன ச ொருளொதொரக் குறிைொட்டிைளும்

சதொகைேதிப்பு புள்ளிெி ரத்

திகணக்ைளத்தொல் செளியிைப் டுைிறது.
சதொகைேதிப்பு

புள்ளிெி ரத்

திகணக்ைளத்தொல்

செளியிட்ை

அறிெிப் ின் டி,

மதெிய

ைணக்குைள்

ேதிப்பீடுைளுக்ைொன 2017 ஆம் ஆண்டின் மூன்றொம் ைொலொண்டிற்குொிய சேொத்த உள்நொட்டு உற் த்தி ெளர்ச்ெி
வீதேொனது 3.3 ெதவீதேொை ேதிப் ிைப் ட்டுள்ளது. இலங்கையின் சேொத்த உள்நொட்டு உற் த்தி, 2017 ஆம்
ஆண்டின்

மூன்றொம் ைொலொண்டின்

அதிைொித்ததொை

நிகலயொன (2010) ெிகலயில் 2,351,384 ரூ ொ ேில்லியன்ைளொை

திவு செய்ததுைன், இது 2016 ஆம் ஆண்டின் மூன்றொம் ைொலொண்டில் 2,276,896 ரூ ொ

ேில்லியன்ைளொகும்.
2017 ஆம் ஆண்டின் மூன்றொம் ைொலொண்டில் ச ொருளொதொரத்தின் நொன்கு

ிரதொன

குதிைளொன: ெிெெொயம்,

கைத்சதொழில், மெகெைள் ேற்றும் உற் த்திப் ச ொருட்ைள் ேீதொன ேொனியங்ைள் ைழிக்ைப் ட்ை ெொிைள் நைப்பு
ெிகலைளில் சேொத்த உள்நொட்டு உற் த்திக்கு தேது

ங்குைகள முகறமய 7.6 ெதவீதம், 27.8 ெதவீதம், 56.3

ெதவீதம் ேற்றும் 8.3 ெதவீதேொை ங்ைளிப்பு செய்துள்ளது. 2017ஆம் ஆண்டின் மூன்றொம் ைொலொண்டுப் ச ொழுதில்,
மெகெைள் நைெடிக்கைைளொனது மேலும் சதொைர்ச்ெியொை 4.3 ெதவீதேொை ெிொிெகைந்திருக்கும் அமதமெகள
கைத்சதொழில் நைெடிக்கைைள் 1.9 ெதவீத ெிறிதளவு ெளர்ச்ெிகயமய

திவு செய்துள்ளது. எவ்ெொசறனினும் 2017

ஆம் ஆண்டின் மூன்றொம் ைொலொண்டில் சேொத்த ெிெெொய நைெடிக்கைைள் ேகற ெளர்ச்ெியொன 3.3 ெதவீத
ெிகளகெ
திவு செய்ைின்றது, இதுமெ 2010 ஆம் ஆண்டிலிருந்து மூன்றொம் ைொலொண்டுத் சதொைொில் என்றும்
திவு செய்யப் ட்ை குகறெொன ெளர்ச்ெி வீதேொகும். ச ொருளொரத்தின் ெிெெொய துகற முக்ைியேொை ெொதைேல்லொத
ைொலநிகல நிகலகே ைொரணேொை (ைடும் ெறட்ெியும் அத்மதொடு ச ரும் ேகழயும்) ைைந்த 2 ெருை ைொலப் ச ொழுதில்
நொட்டின் ெில ேொெட்ைங்ைளில் ச ரும் தொக்ைத்கத எதிர்சைொண்ைதன் ெிகளெொை ைைந்த 7 ைொலொண்டுைளொை ேகற
ெளர்ச்ெி வீதத்கதமய ைொட்டுைிறது.
ெிெெொய துகறயின் உ

ிொிவுைளுக்ைிகையில், ‘இறப் ர் ெளர்ச்ெி’ ேற்றும் ‘மதயிகல ெளர்ச்ெி’ என் ன 2017ஆம்

ஆண்டின் மூன்றொம் ைொலொண்டில் முகறமய 22.7 ெதவீத, 17.0 ெதவீத குறிப் ிைத்தக்ை மநர் ெளர்ச்ெி வீதங்ைகள
திவு செய்துள்ளன. இவ்ெிரு நைெடிக்கைைளும் ைைந்த 3 ெருைங்ைளின்
ெளர்ச்ெி

வீதங்ைகள

திவு

செய்துள்ளதுைன்,

ல ைொலொண்டுைளில் ேகற ைொலொண்டு

அந்நைெடிக்கைைள்

2017

ஆம்

ஆண்டின்

ைகைெி

ைொலொண்டிலிருந்து மநர் ெளர்ச்ெி வீதங்ைகளமய திவு செய்துள்ளன. மேலும் ‘ெிலங்கு உற் த்தி’ ேற்றும் ‘நன்னீர்
ேீன் ிடி’ என் ன முகறமய 7.9 ெதவீத, 4.8 ெதவீத ைணிெேொை உயர் மநர் ெளர்ச்ெி வீதங்ைகள திவு செய்துள்ளன.

1

‘சநல் ெளர்ச்ெி’, ‘எண்சணய் ெொர்ந்த

ழங்ைளின் ெளர்ச்ெி: மதங்ைொய் உள்ளைங்ைலொை’, ‘ைொய்ைறிைளின் ெளர்ச்ெி’,

’ைைல் ேீன் ிடி‘ ேற்றும் ‘ெொெகனத்திரெியங்ைளின் ெளர்ச்ெி’ என் ெற்றின் மெர்க்ைப் ட்ை ச றுேதியொனது
முந்கதய ஆண்டின் இமத ைொலொண்டுைன் ஒப் ிடும் ம ொது, இக் ைொலொண்டுப்

குதியில் முகறமய 32.5 ெதவீத,

20.8 ெதவீத, 6.0 ெதவீத, 5.4 ெதவீத ேற்றும் 4.1 ெதவீதத்தொல் வீழ்ச்ெியகைந்துள்ளன.
கைத்சதொழில் துகற சேொத்த உள்நொட்டு உற் த்திக்கு நைப்பு ெிகலைளில் 27.8 ெதவீத ங்ைளிப்க செய்ததுைன்,
மேலும் சதொைர்ச்ெியொை 1.9 ெதவீதேொை ெிறிய வீதத்தில் ெிொிெகைந்துள்ளது. கைத்சதொழில் துகறயின்
ிொிவுைளுக்ைிகையில் ‘ைட்ைைெொக்ைம்’ இரண்ைொெது உயர்

ங்ைளிப்க (7.4 ெதவீத) செய்ெதுைன், 2016 ஆம்

ஆண்டின் மூன்றொம் ைொலொண்டுைன் ஒப் ிடுகையில் இக் ைொலொண்டுப் ச ொழுதில் 2.6 ெதவீத ேந்தேொன
ெளர்ச்ெிகயமய ைொட்டியுள்ளது. 2017 ஆம் ஆண்டின் மூன்றொம் ைொலொண்டில் முழு உற் த்தி நைெடிக்கைைளும் 2.4
ெதவீதத்தொல் ெளர்ச்ெி அகைந்துள்ளன. இக் ைொலொண்டில் ‘புைகெ ேற்றும் ஆகையணிைள் உற் த்தியில்’ 7.9
ெதவீத மநர் ெளர்ச்ெிகய ைொணக்கூடியதொைவும், முழு உற் த்தி நைெடிக்கைைளில் இரண்ைொெது உயர்
ங்ைளிப்க

சைொண்ைதொைவும் உள்ளது. மேலும் ‘ஏகனய உமலொைேல்லொத ைனிப்ச ொருள் உற் த்திைள்’,

‘அடிப் கை உமலொைங்ைள் ேற்றும் உருெகேக்ைப் ட்ை உமலொை உற் த்திைள்’, ’இறப் ர் ேற்றும்

ிளொத்திக்கு

ச ொருட்ைள் உற் த்தி’, ேற்றும் ‘ேின்ெொரம், ெொயு, நீரொெி ேற்றும் குளிரூட்டி ெழங்ைல்’ என் ன முகறமய 19.1
ெதவீத, 10.5 ெதவீத, 4.5 ெதவீத, ேற்றும் 3.4 ெதவீத குறிப் ிைத்தக்ை மநர் ெளர்ச்ெி வீதங்ைகள திவு செய்துள்ளன.
எவ்ெொறினும் ‘உணவு, குடி ொனங்ைள் ேற்றும் புகையிகல உற் த்திைள்’ நைெடிக்கை சேொத்த மதெிய உற் த்திக்கு
8.6 ெதவீத ங்ைளிப்க செய்தும், இந்த ைொலொண்டுப் ச ொழுதில் 2.4 ெதவீதத்தொல் ஒடுங்ைியுள்ளது.
மூன்று ிரதொன நைெடிக்கைைளில், 2016 ஆம் ஆண்டின் இமத ைொலொண்டுைன் ஒப் ிடும் ம ொது, 2017 ஆம்
ஆண்டின் மூன்றொம் ைொலொண்டில் மெகெத் துகறயின் நைெடிக்கைைள் சேொத்த உள்நொட்டு உற் த்திக்கு உயர்
ங்ைளிப்க (56.3 ெதவீத) ெழங்குெதுைன், 4.3 ெதவீதத்தொல் ெளர்ச்ெியகைந்திருக்ைிறது. மெகெத் துகறயின்
செயற் ொடு ெிமெைேொை

ின்ெரும் உ

ிொிவுைளில் ‘நிதிச் மெகெ நைெடிக்கைைள்’, ‘சதொகலத்சதொைர்புைள்’,

‘ேனித நல நைெடிக்கைைள்’ ேற்றும் ‘ைொப்புறுதி’ என் ன குறிப் ிைத்தக்ை உயர் ெளர்ச்ெி வீதங்ைகள முகறமய
19.6 ெதவீத, 19.5 ெதவீத, 19.3 ெதவீத ேற்றும் 10.9 ெதவீதத்கத
உணவு ேற்றும் குடி ொனங்ைள்

திவு செய்துள்ளன. இத்துைன் ‘தங்குேிைம்,

ணி நைெடிக்கைைள்‘, ’தைெல் சதொழில்நுட்

நிரலொக்ை செயற் ொடுைள் ேற்றும்

ஆமலொெகனைள்’, ‘சேொத்த ேற்றும் ெில்லகற ெர்த்தைம்‘ ேற்றும் ‘ஏகனய ஆளணி மெகெைள் நைெடிக்கைைள்’
இக்ைொலொண்டுப்ச ொழுதில் ெிறியளெில் ெிொிவு ட்டுள்ளன.
சதொகைேதிப்பு ேற்றும் புள்ளிெி ரத் திகணக்ைளத்திற்கு அகேய, 2017 ஆம் மூன்றொம் ைொலொண்டுக்ைொன சேொத்த
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