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  پر؟ راہ کی استحکام معیشت
 معاشی کہ ہے افزا حوصلہ سے لحاظ اس رپورٹ کی پاکستان ٓاف بینک اسٹیٹ پر معیشت لئے کے ماہی سہ دوسری کی2019سال مالی

 اب منظرنامہ معاشی پر طور مجموعی لیکن ہیں لگے ٓانے نظر اثرات مثبت کے اس ہے رہی کر اقدامات جو حکومت لئے کے استحکام

۔ ہے ذکر بھی کا مشکالت وہاں ہیں موجود اشارے کے بہتری جہاں سے حوالے کے مستقبل میں اس لئے کے عوام۔ ہے دھندال بھی

 دکھانے اثر پر سرگرمیوں معاشی اقدامات ریگولیٹری اور کمی میں اخراجات ترقیاتی میںردوبدل، مبادلہ شرح کی روپے اور سود شرح

 شرح اوسط کی مہنگائی تاہم گی رہے تک فیصد4 سے3.5 پیداوار ملکی مجموعی میں سال مالی موجودہ میں نتیجے کے اس۔ ہیں لگے

 معاشی۔ ہے سطح ترین بلند کی مہنگائی ہوئی بڑھتی میں سال چار پچھلے جو ہے سکتی ہو تک فیصد سات ساڑھے سے6 ساڑھے

 سست معاشی نے پیداوار کم سے توقع کی فصلوں بڑی کی خریف۔ رہے بنے سبب کا تنزلی صنعتی پر پیمانے بڑے اثرات کے ابتری

 وصولیوں کی محصوالت۔ رہے کم فیصد2.4محاصل۔ بنا سبب کا اضافے میں مہنگائی دبأو کا طلب اور الگت اور دیا بڑھاوا کو روی

 میں زر ترسیالت کی پاکستانیوں ملک بیرون اور کمی میں درٓامدات تاہم گیا دیکھا اضافہ میں اخراجات جاری ساتھ کے کمی میں

وجہ کی جس ہوا اضافہ کم سے توقع میں برٓامدات۔ گئی دیکھی بہتری میں خسارے کے کھاتے جاری سے وجہ کی اضافے خاصے  

 بڑھ سے ڈالر کروڑ58ارب17 ذخائر کے زرمبادلہ سے اقدامات دوسرے اور مدد کی ملکوں دوست ہے کمی عمومی میں طلب عالمی

 باوجود کے کٹوتی نمایاں میں اخراجات ترقیاتی کہ گئی کی نوٹ بھی بات یہ۔ ہے ہوا کم دبأو پر توازن کے ادائیگیوں سے جس ہیں گئے

 میں تناظر کے رپورٹ اس۔ ہوئیں متاثر کوششیں کی رکھنے میں قابو کو طلب ملکی سے جس رہا پر سطح بلند بدستور خسارہ مالیاتی

 بارے کے معیشت ملکی بھی تو جائے دیکھا کو بیانیے کے عمر اسد خزانہ وزیر وفاقی دوران کے گفتگو سے صحافیوں میں ٓاباد اسالم

 ایم ٓائی نہیں نے پاکستان سے حوالے کے شرائط کی پیکیج ٓأوٹ بیل معاشی کہ ہے کاکہنا وزیرخزانہ۔ہے ابھرتا ہی تاثر مالجال ابھی میں

۔ گے ہوجائیں دستخط تک ہفتے تیسرے کے اپریل پر معاہدے سے ادارے مالیاتی عالمی کہ ہے توقع اور ہے بدال موقف اپنا نے ایف

 اقتصادی سے اس بلکہ گے کریں نہیں کنٹرول ریٹ ایکسچینج ہم کہ بتایا ہوئے دیتے عندیہ کا کمی میں قدر کی روپے نے انہوں

 وار مرحلہ میں قیمتوں کی اوربجلی گیس بقول کے وزیرخزانہ کہ ہے یہ بات کی تشویش لئے کے صارفین۔ گے کریں طے اعشاریے

 چیخ ہی پہلے صارفین خالف کے نرخوں کے اوربجلی گیس۔گی جائے کی ختم ہی وار مرحلہ بھی پرسبسڈی اشیا ان۔گا جائے کیا اضافہ

 یہ مجبوری کی حکومت لیکن ہے نشان سوالیہ ایک گے؟یہ ہوسکیں متحمل کے اس وہ کیا تو ہوا اضافہ مزید میں ان ہیں کررہے وپکار

 ارب12 بغیر کئے پرعمل جس ایجنڈاہے کا ایف ایم ٓائی اضافہ میں نرخوں کے وخدمات اشیا اورالزمی کمی میں قدر کی روپے کہ ہے

 حکومت سے اس ہیں گئے بڑھ بھی سے روپے ٹریلین 1.6قرضے گردشی میں شعبے کے بجلی۔ ہے محال ملنا پیکیج ٓائوٹ بیل ڈالرکا

 میں مہم کی روکنے چوری بجلی اور ہے گیا رہ ڈالر ملین356 کر ہو کم خسارہ معاشی اگرچہ۔ رہتیں نہیں فہم ناقابل مشکالت کی

 افراد فیصد64میں پاکستان مطابق کے بنک ورلڈ مثًال۔ ہے باقی پانا قابو پر مسائل سے بہت لیکن ہے ہوا کم نقصان کا روپے ارب42

 اعتبار کے کارکردگی ماحولیاتی نہیں، بہتر زیادہ بھی معیار کا پانی والے ملنے کو فیصد36 باقی۔ ہیں محروم سے پانی صاف کے پینے

 پوائنٹس403میں انڈیکس ہنڈرڈ کو پیر ہے شکار کا چڑھائو اتار بھی مارکیٹ سٹاک ہے، پر نمبر ویں140 پاکستان میں ممالک180 سے

 سخت حکومت تو جائے دیکھا بھی کو عوامل دیگر سے بہت ایسے گئے ڈوب روپے ارب80 کے کاروں سرمایہ سے جس ٓائی کمی کی

 ترقی مجموعی کی اورملک طبقات پسماندہ کے عوام کو فیصلوں اپنے اسے تاہم ہے ٓاتی نظر بجانب حق میں کرنے فیصلے مشکل اور

۔ہوگا رکھنا تابع کے ایجنڈے کے خوشحالی و  


