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  دہ نقصان کیلئے مالیات اور برٓامدات کی پاکستان روی، سست اقتصادی عالمی
 خدشہ کا پہنچنے نقصان کو مالیات اور برٓامدات کی پاکستان سے روی سست اقتصادی عالمی) زیدی ارم( کراچی

 کو رجحان کے کمی میں نرخوں کے تیل میں مارکیٹ االقوامی بین نے اقتصادیات ماہرین اور کاروں تجزیہ۔ ہے

 نے پاشا حفیظ خزانہ وزیر وفاقی سابق۔ دیا قرار افزاء حوصلہ لئے کے نمٹنے سے پوزیشن کمزور کی زرمبادلہ

 کا روی سست عمل اقتصادی پر سطح عالمی کیونکہ ہوگی واقع کمی مزید میں برٓامدات پاکستانی کہ کیا ظاہر خدشہ

 امکان کا ہونے واقع کمی میں زر ترسیالت سے جانب کی پاکستانیوں مقیم ممالک بیرون کہ کہا نے انہوں۔ ہے شکار

 چیف کے سیکورٹیز الئن ٹاپ۔ ہوگی کمی مزید میں کاری سرمایہ ملکی غیر راست براہ یمں نتیجے کے جس ہے

 سے تیزی میں قیمتوں کی تیل کہ تھا کہنا بھی یہ کا ان تاہم کیا اتفاق سے نظر نقطہ اس نے سہیل محمد ایگزیکیٹو

 خان حسن اشفاق اقتصادیات ماہر۔ ہے ہوئی کمی فیصد 22 میں قیمتوں کی تیل سے اپریل گزشتہ۔ ہے ٓائند خوش کمی

 پاکستان سے قیمتوں کی تیل۔ ہے رہی بڑھ جانب کی بازاری کساد شدید اور ایک طرح کی 08-2007 دنیا کہ کہا نے

 خان حسن اشفاق۔ گا جائے بگڑ مزید خال اکائونٹ کرنٹ وقتوں والے ٓانے لیکن گے ہوں کم اخراجات درٓامدی کے

 میں طلب بیرونی اور تجارت عالمی کہ کہا نے انہوں ہیں، رکن بھی کے کونسل مشاورتی اقتصادی کی پاکستان جو

 گزشتہ جو۔ ہے کمی میں برٓامدات مسئلہ بڑا سے سب درپیش کو پاکستان۔ گی ہوں متاثر برٓامدات سے روی سست

 21 ساتھ کے اضافے فیصد 9.68 زر ترسیالت اور ڈالرز کروڑ 97 ارب 22 ساتھ کے کمی کی فیصد ایک سال مالی

 برٓامدی بہتر ٓاگیا پر ڈالرز الکھ 70 کروڑ 89 ارب 19 خسارہ اکائونٹ کرنٹ۔ رہیں ڈالرز الکھ 10 کروڑ 84 ارب

 ابوبکر یعقوب کار تجزیہ کے مارک ٹریس۔ رہی کم فیصد 3.3 نمو شرح۔ ہے امکان کا ٓانے کمی ساتھ کے کارکردگی

 بارشوں۔ ہوگا دہ تکلیف اور بتدریج عمل کا بڑھوتری اقتصادی سے وجہ کی کشیدگی سیاسی بھارت پاک کہ کہا نے

 شرح سست سے تناسب کے فیصد دو کہ کہا نے خان بالل اقتصادیات ماہر سینئر۔ گا پہنچے نقصان کو زراعت سے

 کا پاکستان میں برٓامدات اور تجارت عالمی کہ کہا نے یعقوب محمد گورنر سابق کے بینک اسٹیٹ۔ ہے متوقع نمو

 سکتا جا رکھا برقرار توازن میں برٓامدات ذریعہ کے پالیسیوں مالی موثر اور مبادلہ شرح مناسب۔ ہے کم نہایت حصہ

۔ہے  

 


