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ശ്രീലങ്കയുടെ സാമ്പത്തിക ശ്രതിസന്ധി 

 പേയ്മെനറ്ുകളുമെ ഗുരുതരൊയ പ്േശന്ം (BoP) കാരണം പ്ശീലങ്കൻ സമ്പദവ്്യവ്സ്ഥ 

പ്േതിസന്ധി പനരിെുന്നു. അതിനമ്റ വ്ിപദശനാണയ കരുതൽ പശഖരം അതിപവ്ഗം 

കുറയുന്നു, അവ്ശയ ഉേപ ാക്തൃ സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുെതി മെയ്യാൻ രാജ്യം 

ബുദ്ധിെുട്ടുകയാണ.് 

 പ്ശീലങ്കയിമല നിലവ്ിമല സാമ്പത്തിക പ്േതിസന്ധി സാമ്പത്തിക ഘെനയിമല 

െരിപ്തേരൊയ അസന്തുലിതാവ്സ്ഥയുമെയും അന്താരാഷ്ടര് നാണയ നിധിയുമെ (IMF) 

കെവ്ുൊയി ബന്ധമെട്ട അവ്സ്ഥകളുമെയും പസേച്ഛാധിേതയ  രണകൂെങ്ങളുമെ 

മതറ്റായ നയങ്ങളുമെയും ഫലൊണ.് 

എന്തുടകാണ്ടാണ ്ശ്രീലങ്ക സാമ്പത്തിക ശ്രതിസന്ധിയിലായത്? 

 േശ്ചാത്തലം: 2009-ൽ 26 വ്ർഷം നീണ്ട ആ യന്തരയുദ്ധത്തിൽ നിന്ന ്പ്ശീലങ്ക 

കരകയറിയപൊൾ, അതിനമ്റ യുദ്ധാനന്തര ജ്ിഡിേി വ്ളർച്ച 2012 വ്മര പ്േതിവ്ർഷം 8-

9% ആയിരുന്നു. 

 എന്നിരുന്നാലും, ആപഗാള െരക്ക ്വ്ില കുറയുകയും കയറ്റുെതി 

െന്ദഗതിയിലാവ്ുകയും ഇറക്കുെതി വ്ർധിക്കുകയും മെയ്തപതാമെ അതിനമ്റ ശരാശരി 

ജ്ിഡിേി വ്ളർച്ചാ നിരക്ക ്2013-ന് പശഷം ഏതാണ്്ട േകുതിയായി കുറഞ്ഞു.. 

 യുദ്ധസെയത്ത ്പ്ശീലങ്കയുമെ ബജ്റ്്റ കമ്മി ഉയർന്നതായിരുന്നു, 2008 മല ആപഗാള 

സാമ്പത്തിക പ്േതിസന്ധി അതിനമ്റ വ്ിപദശ നാണയ പശഖരം കുറച്ചു, 2009 ൽ IMF ൽ 

നിന്ന ്2.6 ബിലയൺ പഡാളർ കെം വ്ാങ്ങാൻ രാജ്യം നിർബന്ധിതരായി. 

 2016-ൽ വ്ീണ്ടും 1.5 ബിലയൺ യുഎസ ്പഡാളർ വ്ായ്പയ്ക്കായി ഐഎംഎഫിമന 

സെീേിച്ചു, എന്നിരുന്നാലും ഐഎംഎഫിനമ്റ നിബന്ധനകൾ പ്ശീലങ്കയുമെ 

സാമ്പത്തിക ആപരാഗയമത്ത കൂെുതൽ വ്ഷളാക്കുകയായിരുന്നു. 

സമീരകാല സാമ്പത്തിക ആഘാതങ്ങൾ 

 മകാളംപബായിമല ഒരു േള്ളിയിൽ 2019 ഏപ്േിലിമല ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ പബാംബ് സ്

പഫാെനത്തിൽ 253 പേർ മകാല്ലമെട്ടു, അതിന്മറ ഫലൊയി വ്ിപനാദസഞ്ചാരികളുമെ 

 എണ്ണത്തിൽ കുത്തമന ഇെിവ് ്സം വ്ിച്ചു, ഇത് വ്ിപദശനാണയ പശഖരം കുറയുന്നതിന ്

കാരണൊയി. 

2019-ൽ പഗാതബയ രാജ്േക്മസയുമെ പനതൃതേത്തിലുള്ള സർക്കാർ തന്മറ പ്േൊരണ 

പവ്ളയിൽ കർഷകർക്ക ്കുറഞ്ഞ നികുതി നിരക്കും വ്ിശാലൊയ എസ്ഒേിയും 

വ്ാഗ്ദാനം മെയ്തു. 

 ഈ വ്യാജ് വ്ാഗ്ദാനങ്ങൾ അതിപവ്ഗം നെൊക്കുന്നതാണ ്പ്േശ്നം വ്ഷളാക്കുന്നത.് 
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2020-ടല കകാവിഡ-്19 ടരാട്ടിപ്പുറടപ്പട്ട സമയത്തുണ്ടായ ശ്രതിസന്ധികൾ 

 പതയില, റബ്ബർ, സുഗന്ധവ്യഞ്ജ്നങ്ങൾ, തുണിത്തരങ്ങൾ എന്നിവ്യുമെ കയറ്റുെതിമയ 

ബാധിച്ചു. 

 െൂറിസം വ്രുൊനവ്ും മോതു വ്രുൊനവ്ും നന്നായി കുറഞ്ഞു 

 സർക്കാർ മെലവ്ിമല വ്ർദ്ധനവ് ്കാരണം, 2020-21 ൽ ധനക്കമ്മി 10% ആയി വ്ർദ്ധിച്ചു, 

കെം-ജ്ിഡിേി അനുോതം 2019 ൽ 94% ൽ നിന്ന ്2021 ൽ 119% ആയി ഉയർന്നു.. 

ശ്രീലങ്കയുടെ രാസവള നികരാധനം 

 2021-ൽ എല്ലാ രാസവ്ളങ്ങളുമെയും ഇറക്കുെതി േൂർണൊയും നിപരാധിക്കുകയും 

പ്ശീലങ്ക 100% ജജ്വ്കൃഷി രാഷ്പ്െൊയി ൊറുമെന്ന ്പ്േഖയാേിക്കുകയും മെയ്തു. 

 ജജ്വ്വ്ളങ്ങളിപലക്കുള്ള ഈ ഒറ്റരാപ്തി ൊറ്റം  പ്യാൽൊദനത്തിൽ വ്ലിയ 

സോധീനം മെലുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

 തൽഫലൊയി,  ്യവ്സ്തുക്കളുമെ വ്ിലക്കയറ്റം, കറൻസികളുമെ െൂലയം കുറയൽ, 

വ്ിപദശനാണയ കരുതൽ പശഖരം അതിപവ്ഗം കുറയൽ എന്നിവ് നിയപ്ന്തിക്കാൻ 

പ്ശീലങ്കൻ പ്േസിഡനറ്് അെിയന്തരാവ്സ്ഥ പ്േഖയാേിച്ചു. 

 വ്ിപദശനാണയത്തിനമ്റ അ ാവ്ം, രാസവ്ളങ്ങളുമെയും കീെനാശിനികളുമെയും 

ഒറ്റരാപ്തിമകാണ്്ട നിപരാധനം എന്നിവ്  ്യവ്സ്തു ക്കളുമെ വ്ില വ്ർധിെിക്കുന്നു. 

േണമെരുെം നിലവ്ിൽ 15% ന ്െുകളിലാണ്, ഇത ്17.5% െുകളിൽ വ്രുമെന്ന ്

പ്േവ്െിക്കമെെുന്നു, ഈ സാഹെരയങ്ങമളല്ലാം ദശല്ക്കണക്കിന ്പ്ശീലങ്കക്കാമര 

നാെുവ്ിട്ടുപോവ്ാൻ പപ്േരിെിക്കുന്നു. 

ഈ ശ്രതിസന്ധിയിൽ ഇന്തയ എങ്ങടനയാണ ്ശ്രീലങ്കടയ സഹായിച്ചത?് 

 2022 ജ്നുവ്രി െുതൽ, ഇന്തയ ദേീേ ്രാഷ്പ്െത്തിന ്കാരയൊയ സാമ്പത്തിക സഹായം 

നൽകുന്നു. 

 2022 നമ്റ തുെക്കം െുതൽ ഇന്തയയുമെ 1.4 ബിലയൺ പഡാളറിലധികം സാമ്പത്തിക 

സഹായം പ്ശീലങ്കയ്ക്കു പവ്ണ്ടി മെയ്തു.  

 അെുത്തിമെ, അ ൂതേൂർവ്ൊയ സാമ്പത്തിക പ്േതിസന്ധി പനരിെുന്ന പ്ശീലങ്കമയ 

സഹായിക്കാൻ ഇന്തയ പ്ഹസേകാല ഇളവ്ുകളിൽ 1പകാെി യുഎസ ്പഡാളർ വ്ാഗ്ദാനം 

മെയ്തിട്ടുണ്്ട. 
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