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சபாருளாதார மமம்பாட்டுக்கு மமலசியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட வாக்குறுதிகள் , 52 பில்லியன் (5200 

மகாடி)  1எம்டி பி  மற்றும் 4.2 பில்லியன் (420 மகாடி)  நன்சகாமட இழப்புகளின் வழியும் ஜி எஸ் டி 

வாியின் மூலமும் மூழ்கடிக்கப்பட்டுவிட்டது.   

 

பினாங்கு மாநில அரசு  எல்லா இந்துக்களுக்கும்  இன்பத் தீபாவளி  வாழ்த்துகமளத்  சதாிவித்துக் 

சகாள்கிறது. துரதிஷ்டவசமாக இத்தீபாவளியின் இன்பக் குதூகலம். மடால் முதல் மற்ற சபாருள்களின் 

விமல ஏற்றத்மதப்மபால் சமமயல் எண்செய்க்கான உதவித்சதாமக குமறக்கப்பட்டதால், 

எண்செய்க்கு ஏற்பட்டுத் தடுப்பாடால்  அதன் விமலயும் ஏறிவிட்டதால் மகிழ்ச்சி குதூகலத்திற்கும் 

குந்தகம் ஏற்பட்டு விட்டது. 

  

 

மமலசியர்களுக்குப் சபாருளாதார மமம்பாட்டுக்கு  வழங்கப்பட்ட வாக்குறுதிகள் , 52 பில்லியன் (5200 

மகாடி)  1எம்டி பி  மற்றும் 4.2 பில்லியன் (420 மகாடி)  நன்சகாமட முமறமகடுகள் வழியும் ஜிஎஸ்டி 

வாியின் மூலமும் மூழ்கடிக்கப் பட்டுவிட்டது. ஆனால் மக்களுக்கு எதிரான இந்த மாசபரும் துமராகங்கள் 

இனச் சமயத் தீவிரவாதங்களுடன் பினாங்கு மாநில அரசுக்கு  எதிராகப் பரப்ப படும்  சபாருளாதார 

அவதூறு சசய்திகமளக் சகாண்டும் மமறக்கப் படுகிறது. 

 

முதலில் முதலீடுகள்  மாநிலத்மதவிட்டு சவளிமயறி வருகின்றது என்பது சுத்தப் சபாய். உண்மமயில் 

ஆண்டு 2000 முதல் 2007ம்  ஆண்டு வமறக்குமான 8 ஆண்டுகமள  2008ம் ஆண்டு முதல் 2015 ம் 

ஆண்டுவமரக்குமான 8 ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிட்டால் அதன்  உண்மம நிமல புாியும்.  

 

2008ம் ஆண்டு முதல் 2015 ம் ஆண்டு வமறக்குமான 8 ஆண்டு காலத்தில் சதாழில்துமற முதலீடுகள் 

54.9 பில்லியன் (5900 மகாடி) சவள்ளியும், மவமல வாய்ப்புகள் 17 விழுக்காடு உயர்ந்து, அதாவது 

128,317 மவமல வாய்ப்புகமள ஏற்படுத்தியுள்ளது. நாட்டில் மவமலயில்லாமதார்  எண்ெிக்மக 

இங்மகமய மிகக்  குமறவு சவறும் 1.6 விழுக்காடு மட்டுமம. அமத மவமளயில் 20 ஆயிரம் 

சதாழிலாளர்களுக்குப் பற்றாக்குமறயும் இங்கு ஏற்பட்டுள்ளது.  

 

    CHANGE IN GDP PER CAPITA BY STATE 

 
      2006-2007 

Rank 
STATE 2006 2007 % change RM Increase 

1 
Sabah 12,138 14,104 16.20% 1,966 

2 
Kelantan 6,752 7,662 13.50% 910 

3 
Kedah 10,821 12,160 12.40% 1,339 

4 
Perak 13,233 14,832 12.10% 1,599 

5 
Pahang 18,108 20,160 11.30% 2,052 

6 
Sarawak 27,782 30,790 10.80% 3,008 

7 
Johor 16,996 18,753 10.30% 1,757 

8 
Terengganu 17,692 19,476 10.10% 1,784 

9 
WP Kuala Lumpur 45,519 49,687 9.20% 4,168 

10 
Negeri Sembilan 22,796 24,605 7.90% 1,809 

11 
WP Labuan 31,281 33,687 7.70% 2,406 

12 
Selangor 24,571 26,359 7.30% 1,788 

13 
Perlis 13,555 14,500 7.00% 945 

14 
Melaka 22,065 23,415 6.10% 1,350 

15 
Pulau Pinang 29,624 31,381 5.90% 1,757 



 

 

 

 
    2014-2015 

Rank STATE 2014 2015 % change RM Increase 

1 Pulau Pinang 42,130 44,847 6.40% 2,717 

2 WP Labuan 55,566 58,577 5.40% 3,011 

3 Kedah 17,329 18,249 5.30% 920 

4 Perak 24,132 25,418 5.30% 1,286 

5 Johor 28,089 29,539 5.20% 1,450 

6 Selangor 40,536 42,611 5.10% 2,075 

7 WP Kuala Lumpur 90,464 94,722 4.70% 4,258 

8 Pahang 29,341 30,343 3.40% 1,002 

9 Melaka 38,656 39,853 3.10% 1,197 

10 Kelantan 11,748 12,075 2.80% 327 

11 Negeri Sembilan 35,865 36,699 2.30% 834 

12 Perlis 20,999 21,394 1.90% 395 

13 Terengganu 26,397 26,529 0.50% 132 

14 Sabah 19,723 19,734 0.10% 11 

15 Sarawak 44,596 44,012 -1.30% -584 

Source: Department of Statistics and Penang Institute’s calculations. 

 

 

 

ஆண்டு 2000 முதல் 2007ம்  ஆண்டு வமறக்குமான 8 ஆண்டுகமளக் காலத்தில் சதாழில்துமற 

முதலீடுகளாக  சவறும் 128.317 பில்லியன்கமளயும் 106,583 மவமல வாய்ப்புகமளயுமம  உருவாக்கியது. 

   

பினாங்கு  அமனத்துலக விமான நிமலயத்தின் வழி கடந்த 4 ஆண்டுகளாகப் பயெித்தவர்களின் 

எண்ெிக்மகயும் 6.5 மில்லியனாக (65 லட்சத்மத) கடந்து விட்டது. அதாவது 2020 இலக்மக  4 

ஆண்டுகளுக்கு முன்மப எட்டியுள்ளது.  இதுமவ  நமது சவற்றியின் பிரதிபலிப்பாகும். 2015 ம் ஆண்டில் 

சமாத்தத் மதசிய உற்பத்தியில் நாம் முதல்  இடத்மதப் பிடித்துள்மளாம்.   

 



 
 

உண்மம, புள்ளி விவகாரத்துமறயும், அதன் அறிக்மகயில் 2007ம்  ஆண்டில் பினாங்கு சமாத்தத் மதசிய 

உற்பத்தியில் ஆக கமடசி இடத்தில்  இருந்தமதமய காட்டுகிறது. ஆனால் நமது கடுமமயான 8 

ஆண்டுகால  உமழப்பின் பயனாக நாம் சமாத்தத் மதசிய உற்பத்தியில் முதல் இடத்மதப் 

பிடித்துள்மளாம். நாமம சவற்றியாளர்கள்.! 

 

 

பினாங்கு மீண்டும் அதன் சபாருளாதார உச்சத்மத எட்டிப்பிடிக்க நீண்ட (8 ஆண்டுகமள) 

எடுத்துக்சகாண்டது. ஆனால் இது எதிர்பார்த்மத  ஒரு முமற ஆகக் கீமழ இரங்கி விட்டால், அவ்வளவு 

எளிதில் மீண்டும் உச்சத்மத எட்டிப்பிடிக்க முடியாது.  

 

நமது  இலக்கு  பினாங்மகச் சர்வமதச ''விமவக'' நகராக உருவாக்குவது. இதற்கான பெி திறமமயான, 

தூய்மமயான  தமலத்துவத்தின் வழி  2007 ம் ஆண்டு  சதாடங்கி விட்டது. இம்மாநிலத்மதக் 

கவர்ச்சிகரமான  சர்வமதச முதலீட்டு, சுற்று பயெ, குடியிருப்பு மமயமாக்கும்  சூழ்நிமலகமள  

உருவாக்கப் பாடுபட்டு வருகிமறாம்.. 

 

பினாங்கின் பட்சஜட்டுக்குப் பின், உபாி  நிதி மகயிருப்பு 2008ம் ஆண்டு முதல்  2015ம் ஆண்டு 

வமறக்குமான 8 ஆண்டுகாலத்தில்  574 மில்லியமன எட்டியுள்ளது. அது  1957 முதல்  2007  

வமறக்குமான 50 ஆண்டுகாலப் பாாிசான்  ஆட்சிக்காலத்தில் 373 மில்லியனாக மட்டுமம இருந்தது. 

 

பினாங்கின் சசாத்து மகயிருப்பு  கடந்த  எட்மட ஆண்டுகளில்  இரட்டிப்பாக அதிகாித்துள்ளது , 

அதாவது 850 (85 மகாடியிலிருந்து) மில்லியனிலிருந்து  1.6 பில்லியனாக (160 மகாடியாக) 

உயர்ந்துள்ளது. 
 

இமத காலகட்டத்தில் பினாங்கு மாநிலக் கடன் 90 விழுக்காடு குமறக்கப்பட்டு அதாவது (1680 

மகாடியிலிருந்து) 2015 ம் ஆண்டின் முடிவில் 69 மில்லியனாக (6.9  மகாடியாக) குமறக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

மாநிலத்தின்  சுற்றுப்பயெிகள் , சதாழில் துமறகளின் வளர்ச்சி  சாமலப் மபாக்குவரத்தில்  கடும் 

சநாிசமல ஏற்படுத்தியுள்ளது.  அதமனச்  சாி சசய்யச் சாமல, ரயில் , ஆகாய மற்றும் கடல்  வழி பயெத் 

தடங்கமள  ஒன்றிமெக்கும் ஒரு சபரும் 27பில்லியன் (2700 மகாடி) திட்ட வமரவு மத்திய அரசின் 

ஒப்புதலுக்கு  அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 
 
 



நாடும் மாநிலமும் கடும் சபாருளாதாரச் சாிமவ எதிர் மநாக்கியுள்ள மவமளயில் ஜி.எஸ்டி மற்றும் 

ாிங்கிட்டின் மதிப்பு வீழ்ச்சி  என்று  அமனத்தும் படும் சநருக்கடிமய  ஏற்படுத்தியுள்ளது.  மத்திய அரசு  

அறிவித்த 2017 ம் ஆண்டுக்கான பட்சஜட்டும் இந்தப் சபாருளாதார சநருக்கடியிலிருந்து மீள எந்த 

வழிமுமறமயயும்  வழங்கவில்மல. அதனால் பினாங்கு மாநில  சாமல, ரயில் , ஆகாய மற்றும் கடல்  

வழி பயெத் தடங்கமள  ஒன்றிமெக்கும் ஒரு சபரும் 27 பில்லியன் (2700 மகாடி) திட்ட வமரவுக்கு 

மத்திய அரசு ஒப்புதல்  வழங்கினால், அது சபாருளாதார மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திட மவண்டும். 

 

லிம் குவான் எங்.  

 


