திவால் நிலலலை
தவிர்த்தல்
ததாற் றுநநாை் காலம் ததாடர்வது ந ால்
ததரிகிறது, ஆனால் அதன் விலைவுகை் இல் லல
என் லத எவ் வாறு உறுதி ் டுத்துவது?

மே 2021

மே 2021

திருதாக்கக்குழுவினரின்

செய்தி

2021 மே ோத வெளியீடாகிய எலிமெட் (Elevate) எனுே் ோதாந் த
SL@100
வெய் திேடலுக்கு
ொெகர்களாகிய
உங் களள
ெரமெற் கின்மறாே் . எேது ஏப் ரல்
ோத இதழின் முக்கிய
கட்டுளரயாகிய,
"ஒரு
வநருக்கடிக்கு
ேத்தியில்
ொடிக்ளகயாளளரத்
தக்களெத்தல் "
என்பது
ொடிக்ளகயாளர்களளத் தக்க ளெத்துக் வகாள் ள நிறுெனங் கள்
எெ் ொறு வெயல் பட முடியுே் , தற் மபாதுள் ள ொடிக்ளகயாளர்
தளத்திற் குள்
ஊடுருெளல
அதிகரித்தல்
ேற் றுே்
வதாடர்புளடயதாக
இருக்க
ெணிக
மூமலாபாயத்ளத
முன்னிளலப் படுத்தல் ஆகியெற் றில் கெனே் வெலுத்துயளே
குறிப் பிடத்தக்கது
.
இலங் ளக
தற் மபாது
வகாவிட்
-19
வதாற் றுமநாயின் மூன்றாெது அளலளய எதிர்த்துப் மபாராடி
ெருகிறது.
அதிகரித்து
ெருே்
மநாயாளிகளின்
எண்ணிக்ளகயானது சுகாதார அளேப் ளப ெரிப் படுதுெதில்
சிரேே்
ேற் றுே்
வபாருளாதார
நடெடிக்ளககளில்
இளடயூறுகளள ெந்தித்துெருகிறது . இந்த இதழில் உள் ள எேது
முக்கிய கட்டுளரயின் “திொல் நிளலளய தவிர்த்தல் ”
என்ற
காலத்திற் மகற் ற ேற் றுே் வபாருத்தோன கருப் வபாருளாகியது
ெணிக இழப் பிலிருந்து ஏற் படுே் எதிர்ேளறயான தாக் கத்ளத
குளறப் பதற் கு கே் பனிகள் ேற் றுே் சிறிய ேற் றுே் நடுத்தர
முயற் சியாண்ளேகள் (SME) எடுக்கக்கூடிய நளடமுளறக்குெ்
ொத்தியோன நடெடிக்ளககள் பற் றிக் கலந்துளரயாடுகின் றது.
கடந்த ோதே் எேது மிக வெற் றிகரோன Q2 வெபினாளர
நாங் கள் நடத்தியமதாடு , அளதத் வதாடர்ந்து மே 5 ஆே் திகதி Be
Courageous
Innovation
இன்
பங் காளருே்
சிங் கியூலரிட்டி
பல் களலக்கழக
விரிவுளரயாளருோகிய
மபால்
டி.
ராபர்டஸி
் னால்
ஒரு
வெற் றிகரோன
வெயலேர்வு
நடாத்தப் பட்டது.
துரதிர்ஷ்டெெோக,
மே
6
ஆே்
திகதி,
அே் பாந்மதாட்ளட
ோெட்ட
ெர்த்தக
ெே் மேளனத்துடன்
இளணந்து நடத்த திட்டமிடப் பட்டிருந்த எங் கள் இரண்டாெது
இயல் திறளனக் கட்டிவயழுப் புதல் ேற் றுே் ெளலயளேப் பாக்கல்
நிகழ் ளெ ஒத்திளெக்க மெண்டிய கட்டாயே் ஏற் பட்டது. மேலுே்
பல
ொெகர்களளெ்
வென்றளடெதற் காக
வெய் திேடலின்
ெடிெளேப் பில் சில ோற் றங் களளெ் வெய் யவுள் மளாே் , மேலுே்
சில அற் புதோன வெய் திகளள
பார்ளெயிட
எங் கள்
இளணயத்தளே் https://srilanka100.lk/news/
இளன அணுகவுே் .
உங் கள் நிறுெனத்தின் ெளர்ெ்சிப் பயணத்தில் உங் களுடன்
கூட்டுமெர
நாங் கள்
எதிர்பார்க்கின்மறாே் ,
எதிர்கால
பிரெ்சிளனகள்
வதாடர்பாக
நீ ங் கள்
எந்த
விடயங் களில்
ஆமலாெளன
வபற
விருே் புகிறீர்கள்
என்பது
குறித்த
பரிந்துளரகளளப் வபறுெதில் ேகிழ் ெசி
் யளடகிமறாே் .
எஸ்எல் @ 100 (SL@100) ஆசிரியர் குழாே்
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ரஷ்மி பீரிஸ் பரணவிதான-

பபாது முகாமமயாளர்,எஸ்.எல் @ 100

திவங்க பண்டார

சிரரஷ்ட ஆர

ாசகர்,எஸ்.எல் @ 100

சயீதா பமௌஹிபா

ஆர

ாசகர்,எஸ்.எல் @ 100

மதுஷான் ரமாகன மூர்த்தி

சிரரஷ்ட நிர்வாகி,எஸ்.எல் @ 100
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த ாருைாதார வீழ் ச்சிகை் நீ ட்டிக்க ் ட்ட விநிநைாகச்
சங் கிலி முழுவதும் காசு ் ாை் ச்சல் தாக்கங் கலை
ஏற் டுத்தியுை் ைன.

.கடுளேயான

முடக்கே் ேற் றுே் ெமூக-இளடவெளி நடெடிக்ளககள் காரணோக உலகின்
கிட்டத்தட்ட அளனத்து முக்கிய வபாருளாதாரங் களுே் ஸ்தே் பித்து ெருெதால் , வபருே் பாலான
நிறுெனங் கள்
பணத்திற் காகப்
மபாராடுகின்றன.
வநருக்கடிளயத்
தவிர்ப்பதற் காக,
நிறுெனங் கள்
உடனடியாக
தங் கள்
வொந்த
நிதிகளளக்
கெனித்துக்வகாள் ெதற் காக,
ெழங் குநர்களிடமிருந்து ொடிக்ளகயாளருக்கு அல் லது அதற் கு மநர்ோறாக அழுத்தத்ளத ோற் றி
தான் உயிர் பிளழப் பதற் கான முளறக்கு ோறுகின்றன. இது முழு விநிமயாகெ் ெங் கிலியிலுே்
இளடயூறு ஏற் படுே் அதிர்வுகளள ஏற் படுத்தியுள் ளது.

எனநவ, இறுதியில்
விநிநைாகச் சங் கிலியுடன்
நதலவகைின் சுலமலை ைார் சுமக்கின்றனர்?
குறுகிய காலத்தில் , நிறுெனங் கள் வெயற் படு
மூலதனக்
வகாள் ளககளள
இறுக்கோக்குெதால் ,
நிதித்
மதளெகளின்
அழுத்தே் விநிமயாகெ் ெங் கிலியுடன் மேலுே்
பாதிக்கப் படக்கூடிய
கூட்டாளர்களுக்கு
ோற் றப்படுகிறது. உயிர் பிளழத்தல் என்பது
ெர்த்தக பங் காளிகளின் நிதி தாங் குதிறளனப்
வபாறுத்ததாகுே் , இது வபரிய நிறுெனங் களுக்கு
வதாற் றுமநாயின்
அழுத்தத்ளதத்
தாங் குே்
திறளன அளிக்கிறது. சிறிய ேற் றுே் நடுத்தர
முயற் சியாண்ளேகளில்
(SME)
களில்
குளறொன ெளங் கள் - குளறந்த பண ஒதுக்கே்
/ பண இளடயகே் (நாட்களில் ), நிளலயற் ற
காசுப் பாய் ெ்ெல் கள் ேற் றுே் இலாபத்திற் கான
மபாராட்டே்
ஆகியன
இருப் பதால் ,
வபருே் பாலுே்
பாதிக்கப் படாத
வபரிய
நிறுெனங் களுடன்
ஒப்பிடுே் மபாது,
அளெ
காசுப் பாய் ெ்ெல்
பற் றாக்குளற
ேற் றுே்
ெங் குமராத்து
நிளலகளள
இறுதியில்
எதிர்வகாள் ள மெண்டியளெயாக இருக்குே் .
வநருக்கடிமிக்க காலங் களில் பிரசித்தி வபறாத
நிறுெனங் களுக்கு கடன் வகாடுக்க ெங் கிகள்
விருே் பாததால்
இந்த
நிளல
மேலுே்
மோெேளடகிறது.
சிறு வணிகங் கைில்
ாதி
மட்டுநம
27
நாட்களுக்கு
வணிகத்லதத்
ததாடர
அனுமதிக் க
ந ாதுமான
அைவு
ண இலடைகத்லத
மட்டுநம
தகாண்டுை் ைன.
அதிகமான
ததாழிலாைர்
நதலவ ் டும்
லகத்ததாழில் கைில்
உை் ைவர்கை் ,
ஒரு
இலடைகத்லத
விட
குலறவாகநவ
தகாண்டுை் ைனர்,
உணவகங் கைில்
சராசரிைாக
16
இலடைக
நாட்கை் மட்டுநம உை் ைன.மே.பி
மோர்கன்
மெஸ்
நிறுெனே் .

இறுக்கமான

நிதித்

வணிக மூடல் ஆபத்து
100%
80%
60%

26%

0%

21%

14%

15%

68%

64%

22%

40%
20%

18%

53%

இளளஞர்
சிறிய,
வபரிய
தளலளே
நடுத்தர
நிறுென
முயற் சியா
அற் ற
ங் கள்
ண
்
ளேகள்
நிறுெனே்

10%
12%

78%

இளளஞர்
தளலளே
தாங் குே்
நிறுென
ங் கள்

ெணிகே் மூடப் படுே் என எதிர்பார்க்கப் படாதளெ
3 இற் குே் அதிகோன ோதங் களில் மூடப் படுே்
3 ோதங் களில் அல் லது அளதவிடக் குளறொன காலத்தில் மூடப் படுே்

காசு இலடைக
நாட்கை்

உணெகங் கள் 16 நாட்கை்
பழுதுபார்த்
தல் ேற் றுே்
பராேரிப்பு

18 நாட்கை்

சில்

19 நாட்கை்

மை

நிருோணே் 20 நாட்கை்
தனிப்பட்ட
மெளெகள்

21 நாட்கை்

வோத்த
விற் பளன
யாளர்கள்

23 நாட்கை்
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உமலாகங் களுே்
28 நாட்கை்
இயந்திரங் களுே்
சுகாதாரப்
பராேரிப்பு
மெளெகள்
உயர்வதாழில் நுட்ப
உற் பத்தி
ஏளனய
வதாழில் ொர்
மெளெகள்
உயர்வதாழில் நுட்ப
மெளெகள்
ஆதன
விற் பளன

30 நாட்கை்
32 நாட்கை்
33 நாட்கை்
33 நாட்கை்
47 நாட்கை்
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பணப் புழக்கபற் றாக்குளறளயத்
தணிப் பதற் குே் ,
எதிர்காலத்தில்
மதளெயற் ற
ெங் குமராத்துநிளலகளளத் தவிர்ப்பதற் குே் , குளறந்த வநகிழ் திறன் வகாண்ட நிறுெனங் கள் வெயற் படு மூலதன முகாளேத்துெே் ேற் றுே் வெலவு ேற் றுே் மூலதன ேறுசீரளேப் பு
ஆகியெற் றிற் கான மதளெளயத் தக்களெத்தல் மூலே் பலவிதோன தற் காலிக நடெடிக்ளககளள
மேற் வகாள் ளலாே் .வநருக்கடிக்கு
ேத்தியில்
நீ டித்த
மகாரிக்ளகளய
ொசிப் பதற் கு,
ொடிக்ளகயாளர் தக்களெப் பு பற் றிய எங் கள் கட்டுளரளயப் பாருங் கள் . இந்த கட்டுளரயில் ,
நாங் கள் கீழுள் ளளெ பற் றி ஆராய் மொே் .
1

2

குறுகிை கால நிதி இலடதவைிகலைக்
கட்டு ் டுத்தவும் , மிகவும் சக் திவாை் ந் த
நமலைி ் பு மற் றும் கீழைி ் பு விநிநைாகச்
சங் கிலி ங் காைர்கைிடமிருந் து
அதிகரித்துவரும் நிதி அழுத்தத்தின்
விலைவுகலைத் தடுக் கவும்
ைன் டுத்தக் கூடிை மூலதன
முகாலமத்துவ மூநலா ாைங் கை் .

விைா ாரம் இல் லாத நிலலயில்
நிறுவனங் கை் தசலவுகலைச்
தசை் ைவில் லல என் லத உறுதி ் டுத்த
தசலவு மற் றும் மூலதன மறுசீரலம ் பு.

1.நாைாந் த
தசைற் டு
மூலதன
நிதிகலை
முகாலமதசை் வது
தநருக்கடிலைக்
கட்டு ் டுத்துவதற் கான
மிக
முக்கிைமான
நடவடிக்லககைில் ஒன்றாகும் என் லத மனதில் தகாை் ளும் ந ாது
விநிநைாகச் சங் கிலியில் அதன் விலைவுகலை ஏற் டுத்துகிறது.

காசுப் பாய் ெ்ெல் காலத்தின் மதளெயாக ோறி, இலாபத்ளத விட முன்னுரிளே வபறுெதால் ,
ெணிகங் கள் ெருோனக் கூற் றிலிருந்து, சரக் கு, த றத்தக் கலவகை் ேற் றுே் தசலுத்த
நவண்டிைவற் றில் கட்டப் பட்ட பணத்ளத விடுவிப் பதற் கான நடெடிக்ளககளளப்
பயன்படுத்துெதில் கெனே் வெலுத்த மெண்டுே் .
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சரக் கிரு ் பு- நகாரிக் லகத் திட்டங் கலை மறு ரிசீலலன தசை் து, சரக் குகலை இடமாற் றம்
தசை் வலதத் தவிர் ் தற் கு உகந் த ங் கு இலடைகத்லத அலடைாைம் காணவும் –
காசு ் ாை் ச்சல் ந ாராட்டத்தில் மிலக ் த றுந றுகை் மற் றும் ற் றாக் குலற நட்டமலடந் த
வணிகத்திற் கு வழிவகுக் கிறது.
இரு ் பு மட்டம்

a.வதாழில் நுட்பத்ளத
மேே் படுத்துெதன்
மூலே்
மகள் வி
எதிர்வுகூறலின்
துல் லியத்ளத மேே் படுத்தல்

திருத் த ் ட்ட உச்ச இரு ் பு மட்டத் லத அலடைாைங் காணல்
c

b.அதிகரிக்குே் மகள் வியிளனக் வகாண்ட
வபாருட்களுக்கு பாதுகாப் பு இருப் பு
அளவுமகால் களள இற் ளறப் படுத்துதல்
c.அத்தியாெசியேற் ற ேற் றுே் விளரவில்

அழியக் கூடிய வபாருட்களின் ெரக்குெ்
சுளேளயக் குளறத்தல்

அசல் சரக் கு
லவத்திருக் கும்
மட்டம்

d
e

d.புதிய ஒப் பளட ஏற் பாடுகளளத்
திட்டமிடல்
c.ெரக்கிருப் பின் ோற் றுப்
பயன்பாடுகளள ேதிப் பிடல்

f

காலம்

A. ததாழில் நுட்

த்லத நமம் டுத்துவதன் மூலம் நகை் வி எதிர்வுகூறலின்
துல் லிைத்லத நமம் டுத்தல்
நிர ் பு விகிதங் கலை நமம் டுத்தல்
துல் லியோன மகள் வி எதிர்வுகூறல் கள் உகந் த பங் கு ேட்டங் கள் ,
ேறு கட்டளளப் புள் ளிகள் ேற் றுே் முன்னணி மநரங் களள
முன்கூட்டிமய அளடயாளே் காண உதவுகின்றன. மதளெயான
பங் குகளள ெரியான மநரத்தில் ளெத்திருத்தல் மேே் பட்ட நிரப் பு
விகிதங் கள் ேற் றுே் மெளெ நிளலகள் மூலே் அதிக ெருொளய
ஈட்டுகிறது, அமத மநரத்தில் ெரக்கு ளெத்திருக்குே் வெலவுகளள
குளறத்து ளெக்கிறது. தயாரிப் புகள் கிளடக்காததால் ஏற் படுே்
ெணிக இழப் ளப இது தவிர்க்கிறது.
ேறுபுறே் , ெருொளய ஈட்டுெதற் குே் புதிய தயாரிப் புகளுக்கான
இடத்ளத உருொக்குெதற் குே் ெழக்கோன ெரக்கு ெருொளய
எதிர்பார்க்குே் காலாெதியான எதிர்வுகூறல் களள நே் பிய பல
நிறுெனங் கள் , பரந்த விநிமயாகெ் ெங் கிலிகளினூடாக மேலதிக
ெரக்கிருப் பிளன
அெர்களுக்கு
அனுப் புே்
அமதமெளள,
ெரக்குகளின்
பின் னிளணப் புகளுக்கு
ெழிெகுக்குே்
விற் பளனளய
வீழ் ெசி
் யளடயெ்
வெய் ெதால்
இடங் களள
மூடிவிட்டன.

B. அதிகரிக்கும் நகை் வியிலனக் தகாண
் டத

முலறக்குரிை வைர்சசி
்

I. சரக் கு ்
ாதுகா ் பு அைவுநகால் கலை
நமம் டுத்தல்
குறுகிய
காலத்தில் ,
ொடிக்ளகயாளர்
மகள் வி
மதளெகளிலிருந் து
விருப் பங் களுக்கு
ோறுே் மபாது, அத்தியாெசிய வபாருட்கள்
மகள் வியில்
அதிகரிப் ளப
அனுபவிக்கின்றன. இந் த தயாரிப் புகளில்
சில
இறக்குேதி
கட்டுப் பாடுகள் ,
வபாறிகளின்
வெயலிழப் பு
ேற் றுே்
முடக்கங் கள் காரணோக மூலப் வபாருள் /
தயாரிப் பு
பற் றாக்குளறளய
எதிர்வகாள் ளுே்
அபாயத்தில்
உள் ளன.
எனமெ,
அதிகரித்த
மகள் வி
ேற் றுே்
ெழங் கல் -பக்க நிளலயற் ற தன்ளேளய
பிரதிபலிக்குே் ெளகயில் ெரக்கு பாதுகாப் பு
அளவுமகால் கள் திருத்தப் பட மெண்டுே் .

“உதாரணோக,

வதாற் றுமநாயால்
மதளெ
அதிகரிப் பளத
கெனோக
எதிர்வுகூறிய
உள் நாட்டு
சுயாதீன ேளிளகக் களடகள்
ெரியான
தயாரிப் புகளள
(உலருணவு
ேற் றுே்
சுத்திகரிப் புப்
வபாருட்கள் )
முன் வனப் மபாதுே்
இல் லாத
மெகத்தில்
மீள் களஞ் சியப் படுத்தல்
வெய் து
ெருோனத்ளத
அதிகரிக்கெ் வெய் துள் ளன.

ாருட்களுக்கு மீட்பு

“உதாரணோக,

இலங் ளக நுகர்மொர் ேருத்துெப்
வபாருட்களள பதுக்கி ளெக்கத் வதாடங் கியுள் ளனர்,
இதன்
விளளொக
ேருந்தக
சில் லளற
விற் பளனயாளர்களின்
மகள் வி
வபருேளவில்
ோறியுள் ளது. இருப் பினுே் , ேருந்துகள் வபருே் பாலுே்
இறக்குேதி
வெய் யப் படுே்
இந்தியா
மபான் ற
நாடுகள் ,
வதாற் றுமநாய் களின்
அதிகரிப் ளப
எதிர்வகாள் ெதால்
விநிமயாகத்ளத
நிறுத்த
ொய் ப் புள் ளது.
எனமெ,
தளடயற் ற
தயாரிப் பு
கிளடப் பளத உறுதிப் படுத்துெதற் காக, சில் லளற
விற் பளனயாளர்கள் முடக்கத்திற் கு முன் னர் கூடுதல்
ெரக்குகளள பாதுகாத்து ளெப் பளதத் துரிதோகக்
கெனத்திற் வகாள் ள
மெண்டுே் ,
அல் லது
பிற
பிராந்தியங் களில் ோற் று ெழங் குநர்களளத் மதட
மெண்டுே் அல் லது உள் ளூர் ேருந்து உற் பத்தியின்
திறளன (ஆய் ெக ெெதிகள் , காப் புரிளே இல் லாத
ேருந்துகள் , ேருத்துெ பரிமொதளனகள் ேற் றுே்
காலெரிளெகளுக்கு உட்பட்டு) ஆராய மெண்டுே்
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II. மீட்பு முலறக் குரிை வைர்சசி
்
சிலருக்கு வகாவிட்டின் பின் னரான மதால் வியானது
முக்கியோக முளறயான ேற் றுே் சுழற் சி முளறயில்
நீ டித்த
தாக்கத்ளத
அதிகோக
ேதிப் பிடுெதற் கு
கடளேப் பட்டுள் ளது, ஏவனனில் அதிர்ெ்சியின் தீவிரே்
இந்த வெயல் பாட்டில் பல பதிவுகளள (எதிர்ேளற)
உளடத்து, பரெலான வபாருளாதார அெநே் பிக்ளகக்கு
தூண்டியது.
இருப் பினுே் ,
ெரலாற் று
வதாற் றுமநாய் களிலிருந் து
வதளிொகத்
வதரிெது
என்னவென்றால் , வபாருளாதாரங் கள் ேற் றுே் மகள் வி
ஆகியன இறுதியில் ஒரு கட்டத்தில் நிளலவபறுெதுடன்
ோற் றத்தக்க மீவளழுெ்சிக்குத் தங் களளத் தாங் கமள
ெளர்த்துக்
வகாள் பெர்கமள
வெற் றியாளர்களாக
வெளிப் படுெர்.

C. நகை் விக்கு ்

ணிந் த தைாரி ் புகளுக்காக மிலககலைத்

திரு ் பி அனு ் புதல்

,

நமலதிக இரு ் பு உருவாக் கலலயும் விரைத்லதயும்
தவிர் ் தன் மூலமாக சரக் கிரு ் புச் சுலமலைக்
குலறத்தல்
ெரக்குகள்
எல் ளலகளுக்கு
பங் களிப் பு
வெய் யாத
நிளலயில் , துளறமுகங் கள் / களஞ் சியங் களள எட்டாத
மூலப் வபாருட்களின் ஏற் றுேதி / சுளேகளள திருப் பி
அனுப் புதல் , பயன்படுத்தப் படாத மூலப் வபாருட்களள
களஞ் சியங் களிலிருந்து
திருப் பி
அனுப் புதல் ,
எதிர்காலத்திற் கான
தானியங் கி
வபாருள்
மகாரிக்ளககளள
நிறுத்தி
ளெப் பதற் கான
ொத்தியக்கூறுகளள ஆராயவுே் ெரக்கு சுளேகளள
(மூலப் வபாருள் ேற் றுே் முடிவுப் வபாருட்கள் இரண்டுே் )
மெர்ப்பளதத் தவிர்ப்பதற் காக மேலதிக உற் பத்திக்காக
உற் பத்தி ெரிகளில் அனுப் புெளதத் தடுப் பதற் காகவுே்
சிறிய,
நடுத்தர
முயற் சியாண்ளேகள்
(SME)
ெழங் குநர்களுடன் ஒத்துளழக்க மெண்டுே் .
.

உதாரணோக,
இலங் ளகயின்
ொெளனத்
திரவிய உற் பத்தியாளர் ஒருெர் கூறுளகயில் ,
வகாவிட் நிெ்ெயோக அெர்களுக்கு மோெோன
தாக்கத்ளத ஏற் படுத்தியது; எெ் ொறாயினுே் ,
ஊரடங் கு கட்டுப்பாடுகளுக்கிளடயில் கூட
அெர்களின் தயாரிப்பு இன் றியளேயாததாக
இருந்ததால்
ெணிகோனது
ஒப்பீட்டளவில்
அதிகரித்தது.
ஆளலகளள
மூடுெதன்
மூலமுே் ,
பணியாளர்களள
பணிநீ க்கே்
வெய் ெதன்
மூலமுே்
அதிகப்படியான
நடெடிக்ளககளள
குளறத்த
மபாட்டியாளர்களுக்கு இந்த மநர்ேளறயான
அதிகரித்த
மபாக்கிளனப்
பயன் படுத்திக்
வகாள் ள முடியவில் ளல, அமத மநரத்தில் ,
வெயற் படுெதற் கு
மீட்பு
அறிகுறிகள்
வதன் படுே்
ெளர
காத்திருத்திருந்தெர்களளவிட,
மீட்புக்குத்
தயாரானெர்கள்
விநிமயாகெ்
ெங் கிலிகளளயுே் ெரக்குகளளயுே் திருே் பவுே்
ெேநிளலக்குக் வகாண்டுெர முடிந்தது.

சரக் குகைின் மாற் று

உதாரணோக, ஒரு சிறிய அளவிலான
ஆளட
உற் பத்தியாளர்,
அதிக
எண்ணிக்ளகயிலான
புத்தாண்டு
கட்டளளகளளப் பூர்த்தி வெய் ெதற் காக
ெரக்குகளள மெமித்து ளெத்திருந் தார்,
வதாற் றுமநாய் காரணோக அெற் ளற
ெழங் க முடியவில் ளல. இதன் விளளொக,
அெர் 1,500 க்குே் மேற் பட்ட துண்டுகளள
இருப் பிற் கு எடுத்துெ் வெல் கிறார், அதற் கு
வெளிமய அெர் ஏற் கனமெ ெழங் கப் பட்ட
வபாருட்களுக்கான வகாடுப் பனவுகளளப்
வபறவில் ளல, மேலுே் அெர் ெழங் குே்
சில் லளற
களட
இன் னுே்
வெயல் பாடுகளள ஆரே் பிக்கவில் ளல..

ைன் ாடுகலை மதி ் பீடு தசை் தல்

முடிவுப் வபாருட்களின்
ெரக்கிருப் பு - பிற பிராந்தியங் களில் விற் பளன வெய் ெதற் கான
ொத்தியத்ளத ேதிப் பிடுதல் . உதாரணோக, ெர்ெமதெ ெந்ளதகள் முக்கிய ளேயோக இருந்தால் ,
உள் நாட்டு ெந்ளதகளுக்கு அல் லது குளறொக பாதிக்கப் பட்ட புவியியல் பிரமதெங் களுக்குத் திருப் பி
விடுதல் .
மூலப் வபாருள் ெரக்கிருப் பு - மதளெ அதிகரிப் பளத எதிர்வகாள் ளுே் தயாரிப் புகளள ேதிப் பிட்டு
எேது மூலப் வபாருட்களுடன் அளத உருொக்குெதற் கான ொத்தியத்ளத ேதிப் பீடு வெய் தல் .
உதாரணோக, சுத்திகரிப் புத் திரெத்ளத தயாரிப் பதற் கு ேதுொரத்ளதப் பயன்படுத்துதல் .
நுகர்மொளர அளடய மநரடி ெழிகள் – வபௌதிக களஞ் சியங் களில்
இளணயத்தில்
விளே் பரே்
ேற் றுே்
விற் பளனயின்
ொத்தியத்ளத
புதிை சரக் கு ஏற்

ெரக்கு சிக்கியிருந்தால் ,
ேதிப் பாய் வு வெய் தல் .

ாடுகலைக் கவனித்தல்

எேது ொர்பாக ெரக்குகளள ளெத்திருக்க முடியுோ, அல் லது விற் பளனயாளர்கள் எங் கள்
ஆளலகளில் வபாருட்களள ெரக்குகளில் ளெக்க தயாராக இருக்கிறார்களா என்பளத அளடயாளே்
காண முக்கிய ொடிக்ளகயாளர்களள அணுகுதல் . இது ஒரு வெற் றி-வெற் றி நிளலயாக இருக்கலாே் ,
எனமெ ெரக்கு ளெத்திருக்குே் வெலளெ மிகக் குளறொக ளெத்திருக்குே் அமதமெளள, ஒெ் வொரு
தரப் பினருக்குே் இளடயூறு ஏற் பட்டால் ஒரு பாதுகாப் பு இளடயகே் உள் ளது
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த றநவண்டிைலவகை் :

த றநவண்டிைலவகைிடமிருந் து
ாை் ச்சலல உருவாக் கல் – ஏற் கனநவ உலழத்த காசு மூலம்
5

1

துரிதமான

காசு ்

நிலுளெத் வதாளகளய
மேே் படுத்துெதற் கான
வதாழில் நுட்பே்

4
வெயல் படுே் பகுதி ேற் றுே்
வதாழில் துளறயின் அடிப் பளடயில்
ொடிக்ளகயாளர் தாங் குதிறளன
ேதிப் பிடுதல் -ொடிக்ளகயாளர்
புவியியல் , வதாழில் கள் ,
துளணப் பிரிவுகள் ேற் றுே் மீட்பு
காலப் பகுதி மீதான பாதிப் பு
அளளெ ேதிப் பிடுதல்

ாதிக் க ் ட்ட
ததாழில் துலற
கைின்
வாடிக் லகைா
ைர்களுக் காக

2

தாங் குதிறன் தகாண்ட ததாழில் துலறகைின்
வாடிக் லகைாைர்களுக் காக

பாதிக்கப் பட்ட வதாழில் துளற
ொடிக்ளகயாளர்களுக்கு, கடன் அபாயே்
ேற் றுே் ொடிக்ளகயாளர் ஆயுட்காலப்
வபறுேதிளய மீள் ேதிப் பிடல் பணே்
வெலுத்த முடியாதெர்களிடமிருந்து பணே்
வெலுத்த முடியுோனெர்களளப் பிரித்தல் .

3

ஒெ் வொரு
ொடிக்ளகயாளர்
பிரிவிற் குே்
தனிப்பயனாக்கப்பட்ட
உத்திகளள உருொக்குதல்

அத்தளகய
ொ0டிக்ளகயாளர்களின்
உத்மதெ
ொழ் நாள்
வபறுேதிளய மீள் - ேதிப் பீடு
வெய் தல் .

A. தசைல்

டும் குதி மற் றும் ததாழில் துலறயின் அடி ் லடயில்
வாடிக்லகைாைர் தாங் குதிறலன மதி ் பிடுதல்
வாடிக் லகைாைர் புவியிைல் , ததாழில் கை் , துலண ் பிரிவுகை்
மற் றும் மீட்பு கால ் குதி மீதான ாதி ் பு அைலவ மதி ் பிடுதல்
பரந்த
எல் ளலயில்
இரு
முளனகளிலுே்
ெணிகங் களளக்
கண்டுபிடிப் பது அொதாரணோனது அல் ல - உதாரணோக, விோன
நிறுெனங் கள்
ேற் றுே்
மூலதன
வபாருட்கள்
மபான்றதுளறகள்
மோெோகப் பாதிக்கப் பட்டுள் ள அமதமெளள, சுகாதாரப் பராேரிப்பு
ேற் றுே் அத்தியாெசிய வபாருட்கள் மபான்ற சில வதாழில் துளறகள்
குளறந்த அல் லது மநர்ேளறயான தாக்கத்ளத அனுபவிக்கின்றன.
மோெோக பாதிக்கப் பட்டுள் ள துளறகளுக்கு, மநாய் த் வதாற் றின்
நீ ண்டகால தாக்கத்ளத ேதிப் பிடுதல் - சில வதாழில் கள் வநருக்கடி
ேற் றுே் அடுத்தடுத்த ேந்தநிளலயிலிருந்து வெளிமயற நீ ண்ட காலே் எ
டுக்கலாே் ,
ஏளனயளெகள்
விளரொகத்
திருே் பக்கூடுே் .ஒரு
வதாழிற் துளறயில்
துளணப் பிரிவுகளுே்
வித்தியாெோக
நடந்து
வகாள் ளலாே் -

உதாரணோக, ொகன
துளணப் பிரிவுகள்
மிகவுே்
ோறுபட்ட
மீட்புப் பாளதகளளப்
பின் பற் றக்கூடுே் :
உதாரணோக, ொகன
உற் பத்தி
அல் லது
விற் பளனளய
விட,
ொகனங் களின்
பராேரிப் பு
ேற் றுே்
பழுதுபார்ப்பு
மிக
விளரொக
மீட்கப் படலாே்

.

ாதிக்க ் ட்ட ததாழில் துலற வாடிக்லகைாைர்களுக்கு, கடன் அ ாைம்
மற் றும் வாடிக்லகைாைர் ஆயுட்கால ் த றுமதிலை மீை் மதி ் பிடல்
B

ணம் தசலுத்த முடிைாதவர்கைிடமிருந் து
முடியுமானவர்கலை ் பிரித்தல் .

ணம் தசலுத்த

கடந்த கால கடன் ெரலாறு, அெர்களின் ெணிகத்தில் வகாவிட்-19
தாக்கே் , அரொங் க ஆதரவு ேற் றுே் குற் ற அபாயத்தின் அடிப் பளடயில்
ொடிக்ளகயாளர் கடன் அபாயத்ளத ேறு ேதிப் பீடு வெய் தல் . ஒரு
நிறுெனத்தினால் வெலுத்த மெண்டிய நிலுளெயிலுள் ள
கட்டளணங் களள வெலுத்துெதற் கான ொய் ப் ளப எதிர்வுகூறுெதற் காக,
கடந்த கால கட்டண நடத்ளதகள் ேற் றுே் நிறுெனத்தின் மீளாய் வு
வெய் யப் பட்ட நிதி ஆமராக்கியே் மபான் ற உள் ளடு
ீ களளப்
பயன்படுத்தக்கூடிய மேே் பட்ட பகுப் பாய் வுக் கருவிகளளக் ளகயாளுதல்

உதாரணோக,
அரொங் கத்தின்
தூண்டுதல்
வபாதிகளிலிருந்து
பயனளடந்த
ொடிக்ளகயாளர்களில்
குறிப் பாக
கெனே்
வெலுத்துெதற் கு
இது
ஒரு
ெரியான
மநரோகுே் .

C. அத்தலகை வாடிக்லகைாைர்கைின் உத்நதச வாழ் நாை் த றுமதிலை மீை்
- மதி ் பீடு தசை் தல்
விசுொெோன (ஒரு முளற அல் லது வதாடர்ெ்சியான) ேற் றுே் முக்கிய
ொடிக்ளகயாளர்களள (அெர்களின்
முடிவுகள் எங் களள நிதி ரீதியாக
பாதிக்கக்கூடுே் ),
அெர்கள்
தற் மபாது
எெ் ெளவு
ெணிகத்ளத
கணக்கிடுகிறார்கள் (அதாெது 25% க்குே் அதிகோக) ேற் றுே் கே் பனியுடனான
அெர்களின் ெணிகத்தின் எதிர்காலே் ஆகியெற் ளற அளடயாளே் காணவுே் .
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D. ஒவ் தவாரு வாடிக்லகைாைர் பிரிவிற் கும் தனி ்

உத்திகலை உருவாக்குதல்

ைனாக்க ்

ட்ட

ஒரு அணுகுமுளற அளனத்து அணுகுமுளறகளுக்குே் வபாருந்துெதுடன் வபருே் பாலுே் நீ ண்ட
நாட்கள் விற் பளன நிலுளெயில் இருக்குே் . எனமெ, ஒெ் வொரு ொடிக்ளகயாளர் பிரிவிற் குே்
தனிப் பயனாக்கப் பட்ட உத்திவயான்று பரிந்துளரக்கப் படுகிறது.

தனி ் ைனாக்க ் ட்ட உத்தி

அதிக தநகிழ் திறன்
தகாண்ட
வாடிக்லகைாைர்களு
க்கு

தசலுத்த முடிைாத
விசுவாசமான
வாடிக்லகைாைர்களு
க்கு

ணம்
தசலுத்துவதற் கான
அறிகுறிகலைக்
காட்டாத மீதமுை் ை
வாடிக்லகைாைர்களு
க்கு

நிறுெனங் கள்
ொடிக்ளகயாளர் ொழ் நாள்
ேதிப்பின்
அடிப்பளடயில்
ோறுபட்ட ெதவீதங் களுடன்
ஆரே் பகால மெகரிப்பிற் கான
ோறுே் கழிவீடுகளள ெழங் க
முடியுே் . இந்த நுட்பத்துடன் ,
கே் பனியானது குறுகிய கால
நிதியுதவிக்கு
ொடிக்ளகயாளர்களுக்கு
முக்கியோக
பணே்
வெலுத்துகிறது.
ஆனால்
வெலவு
கணிெோக
இருக்கலாே் -

(அதிக
ொழ் நாள்
வபறுேதியுடன்
கூடிய)
தீர்ப்பனவுக்கு
அதிக
மநரே்
ெழங் குதல் ,
தாேதோக
கட்டணே் தள் ளுபடி வெய் தல் ,
திருத்தப்பட்ட
கடன்
காலங் களள
அளடயாளே்
காண
ஒன் றாக
மெளல
வெய் யுங் கள் , ஆனால் பணே்
வபறுே்
ெளர
அெர்களுக்கு
மேலுே்
உற் பத்தி
அல் லது
மெளெளய
ெழங் குெளத
நிறுத்துங் கள்

நிறுெனங் கள்
தாேதோக
கட்டணக்
கட்டணங் களள
ெசூலிக்கக்கூடுே் ,
மேலுே்
மோெோன ெந்தர்ப்பங் களில் ,
பணப்புழக்கத்ளத விளரொக
மேே் படுத்த
காரணி
வபறத்தக்களெகள்
ேற் றுே்
மெகரிப்பு
முகெர்
மபான் ற
ஆக்கிரமிப்பு
நுட்பங் களள
பயன் படுத்தலாே் ,
இது
ஒப்பீட்டளவில் விளல உயர்ந்த
அணுகுமுளறயாெதுடன்
அது
உறவுகளள புண்படுத்துே்

E. நிலுலவத் ததாலகலை நமம்

டுத்துவதற் கான ததாழில் நுட் ம் .

ொடிக்ளகயாளர்கள் எங் கிருந்தாலுே் உங் களுக்கு பணே் வெலுத்த
முடியுே் என் பளத உறுதிப்படுத்த பணே் வெலுத்துெளத டிஜிட்டல்
ேயோக்குங் கள் – சிறிய, நடுத்தர முயற் சியாண்ளேகள் (SME) தங் கள்
சுறுசுறுப்ளபப் பயன் படுத்தி வநருக்கடிக்கு மேலுே் பதிலளிக்க
மெண்டிய
கட்டாயத்தில்
உள் ளனர்,
ஏவனனில்
அெர்கள்
பின் ொங் குெதற் கு
உள் ளளேக்கப்பட்ட
தாங் குதிறன்
இல் ளல.
அெர்கள்
துளறயில்
வதாடர்ந்து
நிளலப்பதற் கு
உதவுெதற் கு
ஒமரயடியாகப்
பல
கட்டங் களளத்
தாண்டி
முன் மனறுே்
அணுகுமுளறகளள (leap frog approaches) எடுப்பது அெசியோெதுடன்
வகாடுப்பனவுகளள டிஜிட்டல் ேயோக்குெது அெற் றில் ஒன் றாகுே் .
பணப்புழக்க
தீர்ோனே்
மேற் வகாள் பெர்களுக்கு
மேே் பட்ட
வதரிநிளல
கண்காணிப்பதற் கு
பிரதான
வெயலாற் றுளகக்
குறிகாட்டிகளுடன்
(KPI)
ஒமர
ஒரு
ெட்டகத்தில்
அளனத்து
பரெலாக்கப்பட்ட தகெல் களுே் கிளடக்கப்வபறுெளத உறுதிவெய் தல்
(வகாவிட்டிற் கு முந்ளதய ேற் றுே் வகாவிட்டிற் கு பிந்ளதய பிரதான
வெயலாற் றுளகக் குறிகாட்டிகள் (KPI): தற் மபாளதய விகிதே் , அமில
மொதளன விகிதே் , ெரக்கு விற் றுமுதல் , பண ோற் று சுழற் சி,
வபறத்தக்க ெருொய் ) .
WWW.SRILANKA100.LK

வதாகுதிகளில்
உள் ள
மெறுபாடு
காரணோக
ஒரு
B2B
நிறுெனே்
வதாடர்ந்து ெளலத்தள கட்டளளகளில்
அதிக
அளவு
தாேதங் களள
எதிர்வகாண்டது. தகெல் வதாழில் நுட்பே் ,
விற் பளன ேற் றுே் மெகரிப்பு குழுக்கள் வபாறுப்பான அணிகளிளடமய தகெல்
ேற் றுே்
வதளிவு
இல் லாததால்
இது
ஏற் பட்டது.
ஒரு
ளேயப்படுத்தப்பட்ட
தகெல் அளேப்ளப நிறுவுெது மூன் று
அணிகளிலுே்
வதரிவுநிளலளய
அதிகரித்ததுடன்
தாேதோன
கணக்குகளில் கணிெோன குளறப்புக்கு
நிறுெனத்திற் கு உதவியது. இது அமத
பிரெ்சிளனகளில்
அெர்கள்
மீண்டுே்
மீண்டுே் மெளல வெய் யுே் மநரத்ளத
குளறப்பதன்
மூலே்
மெகரிப்பு குழு
உறுப்பினர்களிளடமய ேன உறுதிளய
அதிகரித்தது.
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வழங் குநர்கை் - உகந் த திருத்த ் ட்ட கடன் விதிமுலறகலை நிறுவுவதற் கு
வழங் குநர்களுடன் ஒத்துலழத்து அதற் நகற்
மறு ரிசீலலன தசை் தல் .

தகாடு ் னவுகலை

A. வழங் குநர் தாங் குதிறன் மற் றும் கட்டண உத்திகலைத் தக்கலவக்க அலவ

எங் கை் வணிகத்திற் கு எவ் வைவு முக்கிைம் என் லத விவரலணைாக்குதல்

வெயல் படுே் பகுதியினுள் , வதாழில் ேற் றுே் துளணப் பிரிவின் அடிப் பளடயில் அெற் றின்
மீவளழுெ்சிளய ேதிப் பிடுெதற் கு விற் பளனயாளர் சுயவிெரங் களள மீளாய் வு வெய் தல் வெய் தல் .
பின் னர், விளரொக பிரதிபலிப் புெ் வெய் யவுே் விநிமயாக வதாடர்ெ்சிளயப் பராேரிப் பதற் குே்
அெர்களின் திறளன ேதிப் பிடுெதற் கு ெழங் குநர் இடர் பகுப் பாய் ளெ மேற் வகாள் ளுதல் .
ெழங் குநர் முக்கியத்துெே் என்பது ெழங் குநர் தளத்தின் பல் ெளகப் படுத்தல் நிளல, அளெ மீதான
எேது நே் பகத்தன்ளே ேற் றுே் அளெ ோற் றத்தக்க தன்ளே ஆகியெற் ளறப் வபாறுத்ததாகுே் .
பின் னர் அளெ ஒெ் வொன் றிற் குே் ஏற் றொறு கட்டண உத்தி ஒன்ளற உருொக்கவுே் .

ச ் லைைர்களுக்கான தனி ் ட்ட உத்திகை்

தநகிழக் கூடிை
முக் கிைமான
வழங் குநர்களுக் கு,
திருத்த ் ட்ட கடன்
விதிமுலறகளுக் காக
ததாடர்புதகாண்டு
ந ச்சுவார்த்லத
நடத்துதல்

ாதிக் க ் டக் கூடிை
முக் கிைமான
வழங் குநர்களுக் கு,
தகாடு ் னவுகளுக் கு
முன்னுரிலம அைித்தல்
மற் றும்
துரித ் டுத்துதல்

முக் கிைமற் ற
வழங் குநர்களுக் கு,
தாமதமான
தகாடு ் னவுகளுக் கா
ன விதிமுலறகலை
நிறுவுவதில்
ணிபுரிதல்

அெர்களுடன் ெேரெே் ஏற் பட ொய் ப்புள் ளதால் ஏற் கனமெ நீ ண்டகால
உறளெப்
பகிர்ந்து
வகாண்டெர்களாகவுே் ,
உங் களுக்குத்
வதரிந்த
நிறுெனங் களாகவுமுள் ள
உங் கள்
ெணிகத்திற் கு
மதளெயான
நிறுெனங் கள் என நீ ங் களறிந்த நிதி ரீதியாக உறுதியான ெழங் குநர்களளக்
குறிளெக்கவுே் .
வபரிய
வபருநிறுென
ெழங் குநர்கள்
சிறிய
நிறுெனங் களுக்கு பணே் வெலுத்துெளத விளரவுபடுத்துெதற் கு அழுத்தே்
வகாடுக்குே்
அமதமெளள,
அெர்களுடன்
ஒத்துளழப்பதற் குே் ,
வதாற் றுமநாயால்
ஏற் பட்டுள் ள
பண
ெளரயளற
குறித்து
வதாடர்புவகாள் ெதற் குே் ,
கடன் தெளண நீ டிப்பு அல் லது வோத்தோக
அல் லாது தெளணக் கட்டணங் களாக வெலுத்துதல் மபான் ற தற் காலிக
நிொரணே் ெழங் குோறு அெர்களள ெலியுறுத்தலாே் .

விநிமயாகெ் ெங் கிலி பின் னளடளெப்
பாதுகாப்பதற் குே்
சிக்கலான
இளடயூறுகளளத் தடுப்பதற் குே் மதால் வியின் விளிே் பில் இருக்குே் ஒரு
முக்கியோன
ெழங் குநருக்கு
நிறுெனங் கள்
வெலுத்த
மெண்டிய
வதாளகளய துரிதப்படுத்த மெண்டிய சூழ் நிளலகள் உள் ளன. இத்தளகய
விற் பளனயாளர்கள்
விளரொன
ெசூலுக்கு
அளழப்பு
விடுப் பதற் கு
ொய் ப்புள் ளது. ஆளகயால் , நிறுெனங் கள் மதால் வியுற் ற ெப்ளளயர்களள
ஆதரிப்பதற் காக பணே் வெலுத்துெதற் கு முன் னுரிளே அளிக்க மெண்டுே் .
நிலுளெத் வதாளகளயத் தீர்ப்பதற் கு நிறுெனத்திற் கு மபாதுோன நிதி
இல் ளலவயன் றால் , அெர்கள் இலங் ளகயின் கடன் தளட ேற் றுே் 4%
ெலுளகக் கடன் கள் மபான் ற அெெரகால அரொங் க உதவிகளள நே் புெளத
மநாக்கோகக் வகாள் ள மெண்டுே் . ஒரு முக்கிய ெழங் குநளர நிரந்தரோக
இழப்பளதத் தவிர்க்க இது மிகவுே் முக்கியோனது.
வகாடுப்பனவுகளள தாேதப்படுத்துெதற் குே் ெழங் குநர்கள் மீது நீ ட்டிப்ளப
கட்டாயப்படுத்துெதற் குே் ஒருதளலப்பட்ெோக முடிவெடுத்தல் , விநிமயாகெ்
ெங் கிலி பங் காளர்களுக்கு அெர்களின்
வெயல் பாடுகளள பராேரிக்கத்
மதளெயான பணத்ளத இழக்கக்கூடுே் . இது தாேதோக ெழங் கல் கள் ேற் றுே்
தரோன சிக்கல் களுக்குே் ெழிெகுக்குே் , உறவுகளள ெழங் குெதற் கான
கூடுதல் அழுத்தத்ளத ஒருமபாதுே் வபாருட்படுத்தாதீர்கள் . முக்கியேற் ற
ெழங் குநர்களிளடமய இது நளடமுளறயில் இருக்குே் மபாது, நிறுெனங் கள்
எெ்ெரிக்ளகயுடன் வெயல் பட மெண்டுே் , மேலுே் களடசி ெழிமுளறயாக
ேட்டுமே அளத நாட மெண்டுே் , ஏவனனில் அெற் றின் கடன் தகுதி
பாதிக்கப்படுே் .

B. விலல ் ட்டிைல் கை் துஷ்பிரநைாகம் தசை் ை முடிைாதலவ என் லத
உறுதி ் டுத்துவதற் காக ததாழில் நுட் த்லத நமம் டுத்துதல் - நீ ங் கை்
நசலவகளுக் கு மட்டுநம கட்டணம் தசலுத்துகிறது.

•

•
•

ைன் டுத்திை

வகாள் ெனவுக் கட்டளளகள் , விளலப்பட்டியல் களளப் பதிவுவெய் தல் முதல் கணக்காய் வு வெய் தல் ெளர
ேற் றுே்
ஒப்புதல் களளக் மகாருதல் ேற் றுே் காணாேல் மபாகுே் ஆெணங் களள வகாடியிடுதல்
ஆகியெற் றிலிருந்து வெலுத்த மெண்டிய வெயல் முளறயின் எளிய தன் னியக்கோனது ஊழியர்களின் சுளே
ேற் றுே் ேனித பிளழக்கான ொய் ப்புகளள குளறக்க உதவுகிறது.
மெதங் கள் / காலாெதி அல் லது மதளெயற் ற வபாருட்கள் மபான் ற தரே் வதாடர்பான சிக்கல் களுக்கு
மூலப்வபாருள் பங் குகளள மீளாய் வு வெய் தல் , திருே் புே் காலத்திற் குள் இன் னுே் வோத்த பட்டியல்
வகாடுப்பனளெக் குளறக்க உதவுே் .
வதாற் றுமநாய் களின் மபாது ெலுளககளாக ோற் று ெழங் குநர்கள் என் ன ெழங் குகிறார்கள் என் பளத
அளடயாளே்
கண்டு, இமத மபான் ற நிபந்தளனகளுக்குப் மபெ்சுொர்த்ளத நடத்தவுே்
அல் லது
ோறுெதற் கான விருப்பத்ளத ெழங் குநர்களுக்கு வதரிவிக்கவுே் .
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2. விைா ாரத்தின்

ற் றாக்குலறலை குலறக்கக் கூடிை
தசலவினங் களுக்காக ணம் தசலுத்துவலதத் தவிர் ் தற் கான
தசலவு மற் றும் மூலதனக் கட்டு ் ாடு.
தசலவு மறுசீரலம ் பு - நிறுவனங் கை் மாறி மற் றும் நிலலைான தசலவுகை்
இரண்டிலும் கவனம் தசலுத்த நவண்டும் .
A. தற் ந

ாலதை மாறும் தசலவிலனக் குலறத்தல்

உளழப் பு என்பது ஒரு குறிப் பிடத்தக்க வெலவுக் மகாடாக
இருக்குே் மபாது, ஊழியர்களளப் பணிநீ க்கே் வெய் யப்படுே்
சூழ் நிளலக்கு ெருெளதத் தவிர்ப்பதற் கு வெலவினங் களளக்
குளறக்க
உதவுே்
ெழிகளளக்
கெனியுங் கள் .
ஒப் பந்தங் கப் பணியாளர்களுக்கான ொய் ப் புகளளக் குளறத்து
நிரந்தர ஊழியப் பளடயினருக்கிளடயில் பணிளய மீளப் பகிர
மெண்டுே் .
வபாறுப் புக்களளக்
குளறப் பதற் காக
லீவு
மீதிகளள
எடுக்குோறு பணியாளர்களள ஊக்குவித்தல் . காசிளனப்
பாதுகாப் பதற் காக தன் னிெ்ளெயான அல் லது தன்னிெ்ளெயற் ற
லீவுகளள எடுக்குே் படிஊழியர்களள ஊக்குவித்தல்

மபாக்குெரத்துக் கட்டுப்பாடுகளள
விதித்தல்
ேற் றுே்
அத்தியெசியேற் ற
கூட்டங் களுக்கான கட்டுப்பாடுகள்
(ஊழியர்களின் பாதுகாப்பிற் கான
ெழியாக
ஏற் கனமெ
இருக்கலாே் ),ொடளகக்கேர்த்தல்
முடக்கங் களள
விதித்தல் ,
வபாழுதுமபாக்கு, பயிற் சி மபான் ற
விருப்புரிளே
வெலவுகளுக்குக்
கட்டுப்பாடு விதித்தல்

B. ஒட்டுதமாத்த நிலலைான தசலவிலனக் குலறத்து ஏலனை நிலலைான

தசலவுகலை மாறும் தசலவுகைாக மாற் றுதல்

ொடளகக் காலப்பகுதிகள் முடிளெ அண்மிக்குோயின் , ேலிொன
ேற் றுே்
சிறிய இடங் களளத் மதடுெதுடன்
ொடிக்ளகயாளருக்கு
வீட்டிலிருந்து மெளலவெய் யுோறு ஊக்குவிக்கவுே் . இது ொடளக,
மின் ொரே் ேற் றுே் ஏளனய வபருநிறுென வெலவுகளளக் குளறக்க
உதவுே் .
நிெ்ெயேற் ற காலங் களில் , வநகிழ் வுத்தன் ளே ேற் றுே் எல் ளலகளள
அதிகரிக்குே் அமதமெளள, அடிப்பளட ெணிகத்ளதப் பாதுகாத்து,
நிறுெனங் கள் இயலுோயின் நிளலயான வெலவுகளிலிருந் து ோறுே்
வெலவுகளுக்கு ோற மெண்டுே் . இே் மூமலாபாயே் குறுகிய காலத்தில்
பலனளிக்காவிட்டால் , வகாவிட் -19 இனால் எெ் ெளவு காலத்திற் கு
மகள் வியுே் ெழங் கல் ெங் கிலியுே் பாதிக்கப்படுே் என் பளதப் வபாறுத்து
நிறுெனங் கள் அெ் ொறு வெய் ெதற் கான விளரொன இயலுளேளயக்
கண்டுபிடிக்க மெண்டுே் .

வொத்துக்களள விற் பளன வெய் து
அெற் ளற மீண்டுே் குத்தளகக்கு
எடுத்தல்
அெெர
பணத்ளத
உருொக்குெதற் கான
ஒரு
ெழியாகுே் .
ஒப்பந்த
உற் பத்தி
மபாக்குெரத்து நிளரக் குத்தளக
ேற் றுே்
மூன் றாே்
தரப்பு
களஞ் சியப்படுத்தல்
மபான் ற
நளடமுளறகளின்
பயன் பாட்டிளன விரிவுபடுத்தல்

மூலதன

மறுசீரலம ் பு ண ் புழக்க முன்னறிவி ் புகலை மனதில்
தகாண்டு,
நிறுவனங் கை் அருகிலுை் ை காலத்திற் கு உண்லமயில் என்ன நதலவ என் லதக் கருத்தில்
தகாை் ை நவண்டும் .

A. மூலதன முதலீட்டுத் திட்டங் கலை மீண்டும்

ார்லவயிடல்

காசுப் பாய் ெ்ெல் எதிர்வுகூறல் களள ேனதிற் வகாண்டு, அண்ளேய
காலத்திற் கு எது உண்ளேயில் அெசியோனது என் பளத நிறுெனங் கள்
கருத்திற் வகாள் ள மெண்டுே் .

உதாரணோக,
உதாரணோக,
அமநகோன
நிறுெனங் கள்
வதாழில் நுட்ப
ேற் றுே்
டிஜிவடல் ேயோக்கல் தளங் களில்
முதலீடு வெய் யுே் அமதமெளள,
ஆராய் ெ்சி ேற் றுே்

Iமேலுே் நடுத்தர காலப்பகுதியில் , நிறுெனங் கள் அதன் வொந்த நிறுெனத்திற் கு அப்பால் பார்ப்பதன் மூலே்
தாங் குதிறளன உருொக்க மெண்டுே் - நீ ட்டிக்கப்பட்ட விநிமயாகெ் ெங் கிலிளய மிகவுே் சுறுசுறுப்பான ேற் றுே்
வெளிப்பளடயான ேதிப்புெ் ெங் கிலியாக ோற் ற முக்கிய ெர்த்தக கூட்டாளர்களுடன் ஒத்துளழத்தல் . மேலுே்
ொசிப்பதற் கு, உயிர் பிளழப்பதற் காக வெயற் பாடுகளள ோற் றுெது குறித்த எங் கள் யூன் ோத இதழுக்காக
காத்திருங் கள் .
எழுத்தாளர் பற்றி

சயீதா ரமாஹிபா, ஆர ாசகர், SL@100
சயீதா ஸ்டாக்ஸில் ஒரு ஆர ாசகர் மற்றும் 2016 முதல் எங்களுடன் ரசர்ந்து பயணிக்கிைார் .ஏசிஎம்ஏ,
சிஜிஎம்ஏ ,நிதி ரம ாண்மம மற்றும் மூர ாபாயம் என நான்கு உ க விருதுகமள மவத்திருப்பவர் என்ை
முமையில், வணிக மூர ாபாய உருவாக்கம், பசயல்முமை ரமம்பாடு மற்றும் நிதி மாட ிங் குைித்து
பல்ரவறு நிறுவனங்களுக்கு உதவும் ப
திட்டங்களுக்கு அவர் தம மம தாங்கினார். ஸ்டாக்ஸில்
மட்டுமல் ாது அவர் மூடிஸ் அன ிட்டிக்ஸ் மற்றும் தில்மாவிலு ம் பணிபுரிந்துள்ளளார்.
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SRI LANKA@100 தள வெய் திகள்
இலங் லக @100 ததாகுத்து வழங் கிை நிபுணர்
ால் டி.
ரா ர்ட்சின் அதிநவக சிந் தலன ற் றிை தவபினார்
அவேரிக்க ஆதரவுடன்
இலங் ளக @ 100 (எஸ்.எல் @ 100)
நவீன
கண்டுபிடிப் புகளில்
பங் குதாரர்
ேற் றுே்
சிங் குலரிட்டி
பல் களலக்கழகத்தில் ஆசிரிய உறுப் பினருோன பால் டி. ராபர்டஸ
் ்,
தளலளேயில்
ஒரு வபாது வெபினாளர நடத்தியது. ெளர்ெ்சிக்கான
ஆமலாெளனகளள
நடாத்துே்
நிறுெனோன
"பி
காராஜியஸ்"கண்டுபிடிப் பு நிறுெனத்தில் பங் குதாரரான , பால் ஒரு
மபெ்ொளர் ஆொர், மேலுே் புதுளே ேற் றுே் அதிமெக ெளர்ெ்சி
உள் ளிட்ட பல் மெறு தளலப் புகளில் 260+ மபெ்சுக்கள் ேற் றுே் 80
நிகழ் ெசி
் களள பல் மெறு
நிறுெனங் கள் ஊடாக
உலகளாவிய
பார்ளெயாளர்களுக்கு ெழங் கியுள் ளார். அதிமெக ெளர்ெ்சி ேற் றுே்
அதிமெக சிந் தளன என்பது மர குர்ஸ்வீல் ேற் றுே் சிங் குலரிட்டி
பல் களலக்கழகத்தின்
பீட்டர்
டயேண்டிஸ்
ஆகிமயாரால்
அறிமுகப் படுத்தப் பட்ட ஒரு கருத்து; அதன்
முக்கிய அதிமெக
சிந்தளனயில்
நிறுெனங் கள்
ேற் றுே்
வதாழில் முளனமொளர
விளரொன ெளர்ெ்சிளய மநாக்கி வெல் ல வெயற் ளக நுண்ணறிவு
மபான்ற
ெளர்ந்து
ெருே்
வதாழில் நுட்பங் களள
மேே் படுத்த
ஊக்குவிக்கிறது.
ஏறக்குளறய 300 பங் மகற் பாளர்கள் கலந்து வகாண்ட இந்த அேர்வில் , எதிர்காலத்ளத
ெடிெளேக்குே் ெளர்ந்து ெருே் வதாழில் நுட்பங் கள் , நிறுெனங் கள் வெயல் படுே் விளரொன
நிளலயற் ற சூழல் , எதிர்கால அபாயங் களுக்கு எதிராக நிறுெனங் கள் தங் கள் ெணிகங் களள
எெ் ொறு பலப் படுத்தலாே் ேற் றுே் ொய் ப் புகளள எெ் ொறு பயன்படுத்திக் வகாள் ளலாே்
என்பளதப் புரிந்துவகாள் ள பார்ளெயாளர்களுக்கு உதவுெதில் கெனே் வெலுத்தியது.
"அதிமெக ெளர்ெ்சியின் இந்த கருத்து இலங் ளகக்கு உயர் ெருோன நிளலளய அளடய
உதவுெதில் முக்கியோனது, இதன் மூலே் உலக
அரங் கில் சிறப் பாக மபாட்டியிட முடியுே் .
இலங் ளக @ 100 மபான்ற முன்முயற் சிகளால் , தற் மபாளதய ெொல் களள திறே் பட ெழிநடத்தவுே் ,
மேலுே் வநகிழ ளெக்கவுே் , இலாபங் களளயுே் மெளலொய் ப் ளபயுே் அதிகரிக்கவுே் இலங் ளக
நிறுெனங் களுக்கு நாங் கள் உதவுகிமறாே் , ”என்று இலங் ளகக்கான யுளனவடட் ஸ்மடட்ஸ்
ஏவேன்சி ஆஃப் இன்டர்மநஷனல் வடெலப் வேன் ட் (யுஎஸ்ஏஐடி) இலங் ளக ேற் றுே் ோளலத்தீவு
துளண மிஷன் இயக்குனர் வடப் ரா வோவெல் கூறினார். "இந்தத் வதாடரின் அடுத்தடுத்த
வெபினார்கள் தனிநபர்கள் , ெணிகங் கள் இறுதியில் இலங் ளகக்கு அதிமெக ெளர்ெ்சிளயத்
தூண்டுெதற் குப் பயன்படுே் பயனுள் ள ேற் றுே் நளடமுளறக் கருத்துக்களள ெழங் குே் என்று
நாங் கள் நே் புகிமறாே் ”.
எஸ்.எல் @ 100 இளண நிறுெனர் ேற் றுே் ஸ்டாக்ஸ் நிர்ொக இயக்குனர் ருவிந் து பீரிஸ்
இலங் ளகயின்
எதிர்காலத்ளத
கட்டிவயழுப்ப
உதவுே்
இது
மபான்ற
திட்டங் களின்
முக்கியத்துெத்ளத ெலியுறுத்தினார்: “ஒரு அதிமெக ேனநிளலளய ஊக்குவிப் பது ேற் றுே்
நே் பிக்ளகயுடன் கூடிய எதிர்காலத்ளதப் பற் றி சிந்தித்து நாே் எதற் காக நிற் கிமறாே் என்பதற் கு
இலங் ளக@ 100 ஒரு சிறந்த உதாரணே் என்கிறார் . நே் நாட்டில் உள் ள நிறுெனங் கள் ேற் றுே்
தனிநபர்களின் வபருே் பங் கு இந்த ெழியில் சிந்திக்கத் வதாடங் கி, அதன்படி வெயல் படத்
வதாடங் குே் மபாதுதான் நாங் கள் உருோறுே் ெளர்ெ்சிளயக் காணத் வதாடங் குமொே் .”
எஸ்.எல் @ 100 என்பது ஒரு தனியார் துளற தளலளேயிலான ெணிக மேே் பாட்டு தளோகுே் , இது
அவேரிக்க அரொங் கத்தின் மேே் பாட்டுக் குழுொன யு.எஸ்.ஏ.ஐடியின் ஆதரவுடன் 2020 இல்
வதாடங் கப் பட்டது. 2048 க்குள் இலங் ளகளய அதிக ெருோனே் ஈட்டுே் நாடாக ோற் றுெதில் ஒரு
முக்கிய பங் ளக ெகிப் பமத இதன் குறிக்மகாள் , அதாெது சுதந்திரே் வபற் ற 100 ஆண்டுகளுக்குள்
உள் வெயல் பாடுகளள மேே் படுத்துெதற் குே் , தயாரிப் பு இலாகாக்களள மேே் படுத்துெதற் குே் ,
புதிய ெந்ளதகளள அணுகுெதற் குே்
இந்த முயற் சி மேற் வகாள் ளப் படுகிறது. ஸ்ோர்ட்
மூலதனத்ளத ஈர்ப்பதற் குே் , அடுத்த தளலமுளற ெணிகங் களள உருொக்குெதற் குே் அதிக திறன்
வகாண்ட சிறு ேற் றுே் நடுத்தர நிறுெனங் களுக்கு (SME கள் ) உதவுகிறது. எஸ்.எல் @ 100 இந் த
வெபினார் மபான்ற திறன் மேே் பாட்டு நிகழ் வுகளளயுே் நடத்துகிறது, அளெ SME க்கள் ,
வதாழில் முளனமொர் ேற் றுே் இளே் தளலெர்கள் மபான்ற பரந்த பார்ளெயாளர்களுக்கு சிறந் த
முளறயில் உதவுகிறது.
இலங் ளகயின் முன்னணி நிறுெனங் களான என்.டி.பி ெங் கி (NDB Bank), ஸ்லாஸ்காே் (SLASSCOM),
அே் ெ்ொே் (AMCHAM), வடய் லி எஃப் டி(Daily FT) ேற் றுே் இலங் ளகயின் சி.எஃப் .ஏ வொளெட்டி (CFA Society
of Sri Lanka) உள் ளிட்ட ெணிகங் களுே் இந்த வெபினாளர ஆதரித்தன.
WWW.SRILANKA100.LK
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எங்கள்ள தளத்தில் இமணய இன்ரை
விண்ணப்பிக்கவும்

www.srilanka100.lk இமண

அணுகவும்

SRI LANKA@100— ஏன்? எெ் ொறு? என்ன?
1. ஏன்?
ஏன் இந்த நிகழ் ெசி
் த் திட்டே்
முன் வனடுக்கப் படுகிறது?
நநாக் கம் : சுதந்திரேளடந்து 100
ஆண்டு காலப் பகுதியினுள் (2048)
இலங் ளகளய உயர்ந்த
ெருோனமீட்டுே் நாடாக
ோற் றுதல் —ெேத்துெோன
ேற் றுே் அளனத்து
தரப் பினளரயுே் உள் ளடக்கிய
அபிவிருத்தியின் ொயிலாக
அளனத்து இலங் ளகயர்களுே்
தேது அபிலாளஷகளளப்
பூர்த்திவெய் தல் .

ட்லட
தீட்ட ் டாத
லவரம்

3. என்ன?
இந்த நிகழ் ெசி
் த் திட்டே்
எத்தளகயது?
சுற் றுச்சூழல் : நடுத்தர ெர்த்தக
(Mid-market) நிறுெனங் கள்
பின் ெருெனெற் றில் கெனே்
வெலுத்துெதன் மூலே் ேதிப் பு
உருொக்க முடியுே் :

2. எவ் வாறு?

1.அடுத்த தளலமுளற
ெணிகங் களள உருொக்குதல்
2.வெயற் பாடுகளள
விளனத்திறனாக்கல்
3.ெருொய் ப் வபருக்கே் ஸ்ோர்ட்
மூலதனே்

Will We Get There?
எவ் வாறு: நடுத்தர ெர்த்தக (Midmarket) நிறுெனங் களின்
ெளர்ெ்சிக்கு உதவுதல் ேற் றுே்
உயர்ந்த தரே் ேற் றுே்
அளனெளரயுே் உள் ொங் குதல்
மபான்ற விழுமியங் களளக்
களடப் பிடித்தல் .
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